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24 ท่ำน เยำวชน และสำระ
ส�ำคญัสหกจิกรรม
โดย เจสซิกา กริฟฟิธ
ตรวจสอบเกรด็น่ารูเ้หลา่น้ีส�าหรบั
บิดามารดาและผู้น�าเกีย่วกบัวธิี ใช้
สาระส�าคญัสหกิจกรรมปี 2018 ใน
การสอนและกิจกรรมของทา่น

28 น่ังในสภำ
โดย ไมเคิล เมเกิลบีย์
วธีิทีเ่ราสามารถเขา้ถงึพลงัของ
สภาเมือ่เราเริม่น�ามาปฏบัิติ ในการ
ประชมุฐานะปุโรหติแหง่เมลค ี
เซเดคและสมาคมสงเคราะห์ ใน
วนัอาทติย์

32 ควำมส�ำคญันิรันดร์ของครอบครัว
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด
เมือ่เราเขา้ใจวา่ครอบครวัแบบ
ดัง้เดมิส�าคญัเพียงใดตอ่แผนของ
พระบิดาบนสวรรค ์เราจะพรอ้มใจ
กันสนับสนุน

ปกิณกะ
18 ดนตรี: จงมำพระวหิำร

โดย แจน พินโบโรห์ และไมเคิล 
เอฟ. มูดีย์

38 ภำพเหมอืนแห่งศรัทธำ: อแมนดำ จรีิ

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
จุดประสงค์ของกำรสร้ำง
โดย ประธานเอน็. เอลดอน 
แทนเนอร์

เลียโฮนา มกราคม 2018

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

ของประทำนแห่งกำรกลบัใจ
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7 ข่ำวเยีย่มสอน: ตดิต่อกบั
เธอทุกเมือ่ ทุกที ่ทุกทำง
ปีน้ีจะไมม่ขีา่วสารประจ�าเดอืนแต่
จะเน้นหลกัธรรมของการเยีย่มสอน
ซึง่จะช่วยใหท้า่นปฏบิตัศิาสนกจิ
ตอ่พีน้่องสตรดีว้ยความรกัมากขึน้

บทความพิเศษ
8 มองดูและมชีีวติ

โดย เอล็เดอร์ดบัเบิลย.ู มาร์ก 
แบสเสตต์
เช่นเดยีวกับแบตเตอรีร่ถยนต์
ของผม วญิญาณเราตอ้งชารจ์ไฟ
เสมอเพือ่เราจะไดก้ลับไปบ้านบน
สวรรคข์องเรา

12 พระวหิำรท�ำให้เรำมวีสัิยทศัน์สูงขึน้
โดย จีน บี. บิงแฮม
คน้หาวา่การเขา้พระวหิารจะช่วย
ใหท้า่นเกิดสันตสุิขและมองไกล
ถงึนิรนัดรไดอ้ย่างไร

20 พรทีสั่ญญำไว้ส�ำหรับ
กำรเข้ำพระวหิำร
โดย เชอรี อีวานส์
ในฐานะบิดามารดา เราตอ้ง
สรา้งสรรคก์ารรกัษาค�าม่ันสัญญา
ของเรา—แตพ่รท�าใหคุ้ม้กับการ
เสียสละ

ภำพปก
ภาพช่องแสงบนหลังคาในพระวหิารปารสี 
ฝรัง่เศสโดย ครสิตนิา สมิธ
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44 กลบับ้ำนก่อนก�ำหนด
โดย เดสตินี ยาร์โบร
ดฉัินพยายามหาความหมายใน
ความเข้มแข็งประจ�าวนัหลงัออก
จากสนามเผยแผก่อ่นก�าหนด—
แตแ่ลว้ก็รูว้า่มอีีกหลายวธิทีีด่ฉัิน
สามารถรบัใช้ตอ่ไปได!้

48 วธีิทีส่ถำบันช่วยท่ำน
เรียนพระกติตคุิณ
โดย โป เนียน (เฟลิเป) ชู
ทางเลือกใหมส่ามทางจะเน้นเรือ่ง
การใช้พรสวรรค ์บนัทกึส่วนตวั 
และค�าถามที่ไดร้บัการดลใจเพือ่
ท�าใหก้ารศกึษาพระกติตคิณุของ
ทา่นลึกซึง้ขึน้

คนหนุ่มสำว

50 สำระส�ำคญัสหกจิกรรมปี 2018: 
หลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำ 19:23

52 โปสเตอร์: สันตใินพระคริสต์

53 บรรทดัมำเตมิบรรทดั: หลกัค�ำ
สอนและพนัธสัญญำ 19:23

54 เพลงสำระส�ำคญัสหกจิกรรม 
2018: สันตใินพระคริสต์
โดย นิค เดย์

56 ศึกษำพระค�ำของพระผู้ช่วยให้รอด
โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั
หลงัจากศกึษาขอ้อ้างอิงทัง้หมดใน
พระคมัภีรเ์กีย่วกับพระครสิตแ์ล้ว 
ทา่นอาจจะแปลกใจเมือ่พบวา่
ประจกัษ์พยานของทา่นเตบิโตขึน้

60 ฟุตบอล วนัอำทติย์ และกำร 
กระโดดผดิท่ำทำงวญิญำณ
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล
การไม่ลงแขง่วนัอาทติย์จะท�าให้
วลิลเ์สียต�าแหน่งในทีมหรอืไม่

63 เพือ่นบ้ำนแปลกๆ ของดฉัิน
โดย ซาแมนธา เบสต์
คณุลุงคณุป้าของดฉัินพยายาม
ท�าให้ดฉัินกลัวจนไม่กล้าพดูคยุ
กบัเพือ่นบ้าน—แตเ่พือ่นบ้านคน
น้ันไดช่้วยชีวติดฉัิน

64 ห้องสนทนำ

เยำวชน

66 ส่องแสงของท่ำน: แบ่ง
ขนมและรอยยิม้

68 ค�ำตอบส�ำหรับลูเซีย
โดย เมอร์ลีน วทัคินส์
ลูเซียสับสนกับส่ิงทีค่รสูอน แต่
เธอรูว้า่ใครสามารถช่วยให้เธอ
เขา้ใจ

70 พวกท่ำนจงส่องสว่ำง
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั
ทา่นจะเป็นแสงสวา่งใหผู้อ้ืน่ผา่น
แบบอยา่งของท่านไดอ้ยา่งไร

72 ลูคสักบัเดก็อนัธพำล
โดย เอล็เดอร์ เอริค บี. เมอร์ดอ็ค
ลูคสัเกลียดการถกูรงัแก แตเ่ขาท�า
ถกูตอ้งหรอืไม่

74 โมโรไนกบัช่ำงยนต์
โดย เอล็เดอร์คลอดิโอ อาร์. เอม็. 
คอสตา
เมือ่รถยนตข์องเราเสีย โมโรไน
ลูกชายของขา้พเจ้าสวดออ้นวอน
ขอใหค้นทีเ่หมาะสมมาช่วยเรา

75 ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีได้: แผนของ
พระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรับฉัน

76 เร่ืองรำวของพระเยซู: กำรสร้ำง
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี: ฉันเป็นส่วน
หน่ึงของโลกทีส่วยงำม

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 

ท่านจะหันไปขอ
ค�าตอบจากใคร

44 76
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บอกรับนิตยสารท่ี store .lds .org
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หัวข้อพระกติตคุิณในเล่มนี้
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

Liahona.lds.org

ออนไลนเ์พิ่มเติม

อ่านบทความและส่งบทความของ
ท่านมาท่ี liahona .lds .org

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันได้
และสร้างแรงบนัดาล

ใจ (ในภาษาองักฤษ 
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4 เลียโฮนา

“ความรบัผิดชอบของเราคอืก้าวหน้าจากการเป็น
คนธรรมดาให้กลายเป็นคนมีความสามารถ จาก
ความล้มเหลวกลายเป็นความส�าเรจ็” ประธาน

มอนสันสอน “งานของเราคอืเป็นตวัเราให้ดทีี่สุด ของ
ประทานยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานแก่เรา
คอืปีตทิี่มาจากการแก้ตวัใหม่ เพราะความล้มเหลวตอ้ง
ไม่ ใช่สุดท้าย” 1

เรามกัเช่ือมโยงการเริม่ตน้ปีใหมก่บัปณิธานและเป้าหมาย 
เราตัง้ปณิธานวา่จะปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง แกต้วัใหม ่บางที
วธิสี�าคญัท่ีสุดทีเ่ราจะแกต้วัใหม่ไดอ้กีครัง้คอืการน้อมรบัส่ิง
ทีป่ระธานมอนสันเรยีกวา่ “ของประทานแหง่การกลบัใจ” 2

ในข้อความตอ่ไปน้ีที่คดัมาจากค�าสอนของท่านตัง้แต่
ท่านเป็นประธานศาสนจักร ประธานมอนสันแนะน�าให้เรา 
“น�าพระโลหิตที่ชดใช้ของพระครสิตม์าใช้เพื่อเราจะไดร้บั
การให้อภัยบาปของเรา และใจเราถูกท�าให้บรสุิทธิ์” 3

ปำฏิหำริย์ของกำรให้อภยั
“เราตา่งก็เคยเลอืกผดิ ถา้เรายงัไม่ไดแ้ก้ ไขการเลอืกเหลา่

น้ัน ขา้พเจา้ยนืยนักบัทา่นวา่มวีธิแีก้ ไข กระบวนการดงั
กลา่วเรยีกวา่การกลบัใจ ขา้พเจา้ขอรอ้งใหท้า่นแก้ ไขความ
ผดิพลาดของทา่น พระผูช่้วยใหร้อดของเราสิน้พระชนม์
เพือ่เตรยีมของประทานอนัเป็นพรน้ันใหท้า่นและขา้พเจา้ 
ถงึแมเ้ส้นทางไมง่า่ย แตสั่ญญาเป็นจรงิคอื ‘ถงึบาปของเจา้
เป็นเหมอืนสีแดงเขม้ก็จะขาวอยา่งหมิะ’ [อิสยาห ์1:18] 
‘และเรา, พระเจา้, ไมจ่�ามนัอกี’ [คพ. 58:42] อยา่น�าชีวตินิ
รนัดรข์องทา่นมาเส่ียง ถา้ทา่นท�าบาป ยิง่ทา่นเริม่ถอยกลบั

เรว็เทา่ใด ทา่นจะยิง่พบสันตสุิขอนัหอมหวานและปีตทีิม่า
กบัปาฏหิารยิข์องการใหอ้ภยัเรว็เท่าน้ัน” 4

กลบัเข้ำทำงหลกั
“ถึงแม้เราจ�าเป็นตอ้งเลือกอย่างฉลาด แตม่ีบางครัง้ที่เรา

จะเลือกอย่างโง่เขลา ของประทานแห่งการกลับใจที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเตรยีมไวท้�าให้เราสามารถปรบัเปลี่ยนชีวติ 
เพื่อเราจะกลับเข้าทางซ่ึงน�าเราไปสู่รศัมีภาพซีเลสเชียลที่
เราแสวงหา” 5

ทำงกลบั
“หากท่านใดก้าวพลาดในการเดนิทาง ข้าพเจ้ารบัรองกับ

ท่านวา่มีทางกลับ กระบวนการดงักล่าวเรยีกวา่การกลับใจ 
ถึงแม้เส้นทางจะยาก แตค่วามรอดนิรนัดรข์องท่านขึน้อยู่
กับเส้นทางน้ี อะไรจะคุม้คา่ความพยายามของท่านมากกวา่
น้ีเล่า ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านจงตัง้ใจเสียแตต่อนน้ีและเดีย๋ว
น้ีวา่จะท�าตามขัน้ตอนที่จ�าเป็นตอ่การกลับใจอย่างสมบูรณ์ 
ท่านกลับใจเรว็เท่าใด ท่านจะสามารถประสบสันตสุิข ความ
เงียบสงบ และความมั่นใจที่อิสยาห์กล่าวไวเ้ร็วเท่าน้ัน  
[ด ูอิสยาห์ 1:18]” 6

คนเรำเปลีย่นได้
“เราตอ้งจ�าไวเ้สมอวา่คนเราเปลี่ยนได ้พวกเขาทิง้นิสัย

ไม่ดี ได ้พวกเขากลับใจจากการล่วงละเมิดได ้พวกเขาด�ารง
ฐานะปุโรหิตอย่างมีคา่ควรได ้และพวกเขารบัใช้พระเจ้า
อย่างขยันหมั่นเพียรได”้ 7

โดย ประธำน
โธมสั เอส. มอนสัน

ของประทาน
แห่งการกลบัใจ

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

เ ราทุกคนไม่ดีพร้อม—โดยผา่นของประทานแห่งการกลบัใจเท่านั้นท่ีการพลี

พระชนมชี์พของพระเยซูคริสตส์ามารถช�าระเราใหส้ะอาดจากบาปและท�าใหชี้วติ

เราดีข้ึน ท่านอาจสนทนากบัคนท่ีท่านสอนวา่เราจะ “ปรับเปล่ียนชีวติ” ผา่นการ 

กลบัใจไดอ้ยา่งไร พวกเขารู้สึกเขา้ใกลพ้ระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสตม์าก

ข้ึนผา่นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีในชีวติพวกเขาอยา่งไร ท่านอาจจะเชิญคนท่ีท่าน

สอนใหเ้ขียนปณิธานทางวญิญาณส�าหรับปีใหม่และรายงานความกา้วหนา้ของพวก

เขาต่อเพื่อน คู่สมรส หรือสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว

สะอำดอกีคร้ัง
“หากมีส่ิงใดไม่ถูกต้องเหมาะสมใน

ชีวิตท่าน มีทางออกให้ท่านเสมอ จง
ยุติความไม่ชอบธรรมทัง้ปวง พูดคุย
กับอธิการของท่าน ไม่ว่าปัญหาน้ันคือ
อะไร ย่อมแก้ ไขได้ผ่านการกลับใจท่ี
ถูกต้อง ท่านสามารถกลับมาสะอาด
ได้อีกครัง้” 8

บทบำทจ�ำเป็นทีสุ่ดของ
พระผู้ช่วยให้รอด

“ส่วนจ�าเป็นที่สุดของแผน [แห่ง
ความรอด] คอืพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา พระเยซูครสิต ์หากไม่มีการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ ทุกคน
จะหลงไป อย่างไรก็ตาม การเช่ือใน
พระองคแ์ละพันธกิจของพระองค์
เพียงอย่างเดยีวยังไม่พอ เราตอ้งลงมือ
ท�า เรยีนรู ้คน้หาและสวดอ้อนวอน 
กลับใจและปรบัปรงุตนเอง เราตอ้ง
รูจ้ักกฎของพระผู้เป็นเจ้าและด�าเนิน
ชีวติตามน้ัน เราตอ้งรบัศาสนพิธีแห่ง
ความรอดของพระองค ์เราจะไดร้บั
ความสุขนิรนัดรอ์ย่างแท้จรงิก็ตอ่เมื่อ
เราท�าส่ิงเหล่าน้ี” 9 ◼

อ้ำงองิ
 1. “The Will Within,” Ensign, May 1987, 68.
 2. “การเลือก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 86.
 3. โมไซยาห์ 4:2.
 4. “สามอาร ์(R) ในการเลือก” เลียโฮนา 

พ.ย. 2010, 86.
 5. “Choices,” 86.
 6. “รกัษาพระบัญญัต,ิ” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 85.
 7. “มองผู้อื่นดงัที่พวกเขาจะเป็น,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2012, 68.
 8. “อ�านาจฐานะปุโรหิต,” เลยีโฮนา พ.ค. 2011, 85.
 9. “เส้นทางที่สมบูรณ์ซ่ึงน�าไปสู่ความสุข,”  
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6 เลียโฮนา

กำรกลบัใจเป็นของ
ประทำน

ของประทานแห่งการกลบั
ใจไม่ใช่ของประทานท่ี

ท่านเห็นหรือจบัตอ้งได ้แต่
เป็นของประทานท่ีท่านรู้สึก
ได ้หมายความวา่เม่ือเราเลือก
ผดิ เราสามารถกลบัใจ รู้สึก
สงบและมีความสุขอีกคร้ัง

พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูจะทรงช่วยใหเ้รากลบั
ใจเสมอ จบัคู่ภาพแต่ละภาพ
กบัการกลบัใจแต่ละขั้น

ประธานมอนสนัอธิบายวา่ “ความรับ
ผดิชอบของเราคือกา้วหนา้จากการ

เป็นคนพื้นๆ ธรรมดากลายเป็นคนมีความ
สามารถ จากความลม้เหลวกลายเป็น
ความส�าเร็จ งานของเราคือเป็นตวัเราใหดี้
ท่ีสุด” คนจ�านวนมากอุทิศเดือนมกราคม
ใหก้บัการตั้งเป้าหมายและตั้งปณิธานวา่
จะปรับปรุง อาทิ ยิม้มากข้ึน รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชนต่์อสุขภาพมากข้ึน 
หรือเรียนรู้ทกัษะใหม่ แมเ้ป้าหมายเหล่า
น้ีจะช่วยใหท่้านเปล่ียนเป็นคนดีข้ึนได ้

เยำวชน

เดก็

แต่วธีิเปล่ียนท่ีดีท่ีสุดคือเปล่ียนโดยผา่น
การกลบัใจ

ถึงแมก้ารกลบัใจจะยาก แต่นัน่เป็น
ของประทาน! เม่ือเราพึ่งพาพระเยซูคริสต์
โดยกลบัใจจากบาปของเรา เราจะเติบโต
และกา้วหนา้ได ้ประธานมอนสนักล่าว
วา่ “ส่วนจ�าเป็นท่ีสุดของแผน [แห่งความ
รอด] คือพระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระ
เยซูคริสต ์หากไม่มีการพลีพระชนมชี์พ
เพื่อการชดใช ้ทุกคนจะสูญส้ิน” โดยผา่น
การกลบัใจ ท่านสามารถรับการช�าระลา้ง

ตั้งปณธิำนว่ำจะกลบัใจ

ใหส้ะอาดจากบาปและกา้วหนา้จนเป็น
เหมือนพระองคม์ากข้ึน

ลองนึกถึงส่ิงท่ีอาจจะขดัขวางท่านไม่
ใหเ้ป็นเหมือนพระผูช่้วยใหร้อด ค�าพดู
ของท่านขดัขวางหรือไม่ ท่านปฏิบติัต่อ
เพ่ือนหรือครอบครัวท่านอยา่งไร หลงัจาก
นึกถึงส่ิงท่ีท่านจะปรับปรุงแลว้ ใหส้วด
ออ้นวอนพระบิดาบนสวรรคแ์ละแสดง
ความปรารถนาวา่ท่านจะเปล่ียน จ�าไว้
วา่โดยผา่นอ�านาจการชดใชข้องพระเยซู
คริสต ์พระองคท์รงสามารถช่วยใหท่้าน
เอาชนะความอ่อนแอของท่านได ้ดงัท่ี
ประธานมอนสนัสอน “ของประทานแห่ง
การกลบัใจท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงเตรียม
ไวจ้ะเปิดทางใหเ้ราปรับเปล่ียนชีวติ”

เรำรู้สึกเสียใจ

เรำสวดอ้อนวอนพระบิดำ
บนสวรรค์ บอกพระองค์
ว่ำเกดิอะไรขึน้ และทูลขอ
ควำมช่วยเหลอืเพือ่ครำว
ต่อไปเรำจะเลอืกดขีึน้

เรำขอโทษและพยำยำม
ท�ำให้ดขีึน้

เรำรู้สึกสงบและรู้ว่ำเรำได้
รับกำรให้อภยัแล้ว
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ดู “Eight Myths about 
Repentance” ที ่lds .org/ 
go/ 1186 ด้วย

ถงึแม้เป้าหมายส�าหรับปี
ใหม่จะช่วยให้เราเติบโต แต่
วธีิเปลีย่นทีด่ทีีสุ่ดคอืเปลีย่น

โดยผ่านการกลบัใจ
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หลกักำรเยีย่มสอน

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

“ปฏิบัตศิาสนกิจ” คอืให้การรบั
ใช้ ดแูล หรอืความช่วยเหลือ
ที่ช่วยให้อีกฝ่ายสบายใจหรอืมี
ความสุข การเยี่ยมสอนเกี่ยวข้อง
กับการคน้หาวธิีปฏิบัตศิาสน
กิจตอ่คนที่เราเยี่ยม พระเยซู
ครสิตท์รงปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ทุก
คน—ทุกเมื่อและทุกที่ พระองค์
ทรงเลีย้งอาหารคน 5,000 คน 
ทรงปลอบโยนมารยี์กับมารธา
เมื่อน้องชายของพวกเธอสิน้
ชีวติ และทรงสอนพระกิตตคิณุ
ให้หญิงที่บ่อน� ้า พระองคท์รงท�า
เช่นน้ันเพราะความรกัที่จรงิใจ
ของพระองค์

เพื่อท�าตามแบบอย่างของ
พระองค ์เราในฐานะผู้เยี่ยมสอน
สามารถท�าความรูจ้ักและรกัพี่
น้องสตรแีตล่ะคนที่เราเยี่ยม
โดยจดจ�าวา่ความรกัเป็นรากฐาน
ของทัง้หมดที่เราท�า เมื่อเราสวด

อ้อนวอนขอการดลใจให้รูว้ธิีรบั
ใช้เธอและช่วยเธอเสรมิสรา้ง
ศรทัธา “คงจะห้ามเหล่าเทพเป็น
สหาย [ของเรา] ไม่ได”้ 1

นับจากวนัจัดตัง้สมาคม
สงเคราะห์ ในปี 1842 จนถึง
ปัจจุบัน การปฏิบัตศิาสนกิจของ
สตรเีป็นพรแก่ชีวติ ตวัอย่าง
เช่น โจแอน จอห์นสันหญิงม่าย
วยั 82 ปีกับคูเ่ยี่ยมสอนของเธอ
ไปเยี่ยมสอนเพื่อนบ้านวยั 89 ปี
ที่เป็นโรคปอดบวม พวกเธอเห็น
ไดว้า่เพื่อนบ้านไม่เพียงตอ้งการ
ให้พวกเธอไปเยี่ยมเดอืนละครัง้
เท่าน้ัน พวกเธอจึงเริม่แวะไปดู
เธอทุกสัปดาห์หรอืไม่ก็ โทรเยี่ยม

ส�าหรบัผู้เยี่ยมสอนคนอื่นๆ 
การส่งข้อความหรอือีเมลให้ก�าลัง
ใจอาจจะเป็นเรือ่งดทีี่สุดที่เรา
ท�าให้พี่น้องสตรเีดอืนน้ัน การ
ตดิตอ่ส่วนตวัและการฟังดว้ย

การเยีย่มสอนเกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ พระเยซูทรง
ปฏิบัติศาสนกิจทุกเมือ่และทุกที ่
เราท�าได้เช่นกัน

กำรปฏิบัตศิำสนกจิ
แทนท่ีจะน�าเสนอข่าวสารเฉพาะเร่ือง แต่ละ

เดือนหนา้น้ีจะน�าเสนอหลกัธรรมประการหน่ึง
ท่ีจะช่วยเราปฏิบติัศาสนกิจต่อกนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือท่านสวดออ้นวอนและ
แสวงหาการดลใจ ท่านจะรู้ข่าวสารทางวญิญาณ

และการรับใชท่ี้พี่นอ้งสตรีแต่ละคนตอ้งการ

เจตคตขิองความรกัเป็นเน้ือแท้
ของการเยี่ยมสอน เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการเยี่ยมตอ่หน้า
ซ่ึงเป็นวธิีที่ ใช้ ไดผ้ลมาช้านาน
ช่วยให้เราท�าการเยี่ยมสอนไดทุ้ก
เมื่อ ทุกที่ และในหลายๆ ทาง 2 
ทัง้หมดน้ันเป็นการปฏิบัตศิาสน
กิจเฉกเช่นพระเยซูทรงท�า

อ้ำงองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:  

โจเซฟ สมิธ (2007), 488.
 2. ด ูคูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงาน

ศาสนจักร (2010), 9.5.1.

พิจำรณำส่ิงน้ี
เราจะเลิกกงัวลกบั 

“ส่ิงท่ีนบั” เป็นการเยีย่ม

สอนและจดจ่อกบัส่ิง

ท่ีพี่นอ้งสตรีแต่ละคน

ตอ้งการจากผูเ้ยีย่มสอน

ของเธอไดอ้ยา่งไร

ติดต่อกบัเธอ
ทุกเม่ือ ทุกท่ี 
และทุกทาง
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ถา้ไม่ซ่อมหรือเปล่ียนได
ชาร์จ ขา้พเจา้จะเดินทาง
ต่อไม่ได้

ไดชาร์จติดกบั
เคร่ืองยนต ์และจ�าเป็น
ต่อการท�าใหร้ถยนต์
แล่นได้

ไดชาร์จเป็นตวั
ป่ันไฟท่ีเปล่ียน
พลงังานกลเป็น
พลงังานไฟฟ้า



 มกราคม 2018 9

ขณะข้าพเจ้าเตบิใหญ่ กิจกรรมประจ�าครอบครวั
ของข้าพเจ้าคอืขับรถไปกลับระหวา่งนอรเ์ธิรน์
แคลิฟอรเ์นียกับยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ส่ิงที่เราชอบ

ไม่ ใช่การเดนิทางผ่านทะเลทราย แตเ่ป็นการถึงจุดหมาย
และความสุขที่ ไดพ้บปะพูดคยุกับสมาชิกครอบครวัที่น่ัน

ฤดรูอ้นก่อนข้าพเจ้าไปเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
ข้าพเจ้าเดนิทางไปเยี่ยมญาติ ในยูทาห์อีกครัง้ แตค่ราว
น้ีข้าพเจ้ากับเดวดิน้องชายเดนิทางตามล�าพัง ตอนน้ัน
เราอายุ 16 และ 18 ปี เราเคยเดนิทาง 10 ช่ัวโมงไปกับ
ครอบครวัเราบ่อยๆ จนเรามีความเช่ือมั่นมากวา่เราสามารถ
เดนิทางไดร้าบรืน่

เราไปเยี่ยมลุงเคย์ ป้าไดแอน กับมิเชลล์ลูกพี่ลูกน้อง
ของเรา จากน้ันเดวดิอยู่ตอ่ ส่วนข้าพเจ้าตอ้งกลับไป
แคลิฟอรเ์นียคนเดยีวเพราะมีนัดท�าฟัน

ตกค�า่ข้าพเจ้าเริม่ขับรถข้ามคนืออกจากสแปนิชฟอรค์ 
ยูทาห์ ตอนแรกทุกอย่างราบรืน่ ไม่นานข้าพเจ้าก็ออกจาก
ทางหลวงที่ ไปใตแ้ละเหนือ แล้วใช้ทางหลวงที่ ไปตะวนั
ออกและตะวนัตก ข้าพเจ้าเปิดไฟหน้ารถและรบีขับข้าม 
ยูทาห์ตะวนัตก เมื่อขับไปไดห้ลายไมล์และค�า่คนืกลาง
ทะเลทรายมืดลงทุกขณะ ข้าพเจ้าสังเกตวา่ข้าพเจ้ามอง
เห็นถนนหนทางล�าบากขึน้เรือ่ยๆ มารูต้วัอีกทีก็เมื่อไฟหน้า
รถหรีล่งๆ จนไฟดับ เครือ่งดับ และรถยนต์ ไหลไปหยุดอยู่
ข้างทาง

แบตเตอรีห่มด รถแล่นตอ่ไปไม่ได ้ถึงแม้ข้าพเจ้าจะ
รอบคอบเรือ่งที่ตอ้งมีน� ้ามันรถมากพอและถึงกับเขียน

ข้อความเตอืนวา่จะแวะเตมิน� ้ามันที่ ไหน แตข่้าพเจ้าก็ ไม่
พรอ้มรบัสภาพที่ระบบไฟเสียทัง้คนั

ไดชำร์จคอือะไร
ข้าพเจ้าโตมากับคณุพ่อผู้ภาคภูมิ ใจที่สามารถซ่อม

รถยนต์ ให้ครอบครวัเราได ้ท่านสอนเราเรือ่งเครือ่งยนต ์
ข้าพเจ้าจึงรูว้า่แบตเตอรีท่ี่ดจีะไม่หมดขณะรถแล่นเวน้แต่
ไดชารจ์มีปัญหา ไดชารจ์เป็นตวัป่ันไฟที่เปลี่ยนพลังงาน
กลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ไดชารจ์ใช้พลังงานจลน์ของ
เครือ่งยนตท์ี่แล่นอยู่ผลิตพลังงานแม่เหล็กที่ถูกเปลี่ยน
เป็นกระแสไฟฟ้าซ่ึงจะชารจ์ไฟให้แบตเตอรีต่ลอดเวลา ส่ง
ผลให้ ไฟหน้ารถ วทิยุ เครือ่งปรบัอากาศ และอุปกรณ์ ไฟฟ้า
ตวัอื่นท�างานโดยไม่ตดิขัด ทัง้ยังท�าให้เครือ่งยนตแ์ล่นดว้ย

ตอนน้ีมีบางอย่างผิดปกตกิับไดชารจ์รถยนตข์องข้าพเจ้า 
จะตอ้งซ่อมหรอืเปลี่ยนใหม่จึงจะเดนิทางตอ่ได้

ในยุคก่อนโทรศัพท์มือถือ ทางเลือกเดยีวของข้าพเจ้า
คอืเริม่เดนิ สุดท้ายก็มีชายคนหน่ึงรบัข้าพเจ้าขึน้รถไป
เมืองข้างเคยีง ข้าพเจ้าใช้ โทรศัพท์หยอดเหรยีญโทรขอ
รถลาก ขา้พเจา้น่ังกบัคนขบัระหวา่งเดนิทางหน่ึงช่ัวโมง
กลับไปที่รถ จากน้ันก็น่ังกับเขาอีกครัง้ขณะเราลากรถยนต์
ของข้าพเจ้ากลับไปเมืองเล็กๆ เมืองน้ัน หลังจากทิง้รถ
ไวส่ี้ช่ัวโมง ข้าพเจ้าก็กลับเข้ามานอนหน้าศนูย์บรกิารจน
กระทั่งศนูย์เปิด

เมื่อผู้จัดการมาถึง เขาไม่คดิวา่เมืองเล็กๆ ของเขาจะ
มีอะไหล่ที่ข้าพเจ้าตอ้งการ เขาส่ังให้ ได ้แตค่งจะมาไม่ถึง

โดย เอล็เดอร์
ดบัเบิลยู. มำร์ก 
แบสเสตต์

แห่งโควรัมสาวก
เจด็สิบ

มองดแูละมชีีวติ
เมือ่เราหันไปทางพระผู้เป็นเจ้า 
เราท�าให้แหล่งการฟ้ืนฟูทาง
วญิญาณเกิดขึน้สม�่าเสมอ
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ภายในสองสามวนั เขาเห็นใจข้าพเจ้า เขาบอกวา่เขาจะ
ชารจ์แบตเตอรี่ ให้สักสามช่ัวโมง น่ันอาจจะท�าให้รถมีไฟ
มากพอจะขับไปอีกเมืองหน่ึงได ้บางทีพวกเขาอาจจะมี
อะไหล่ที่ข้าพเจ้าตอ้งการ

เมื่อชารจ์แบตเตอรีเ่สรจ็แล้ว ข้าพเจ้าเริม่ออกเดนิทาง
โดยไม่เปิดอะไรที่จะท�าให้เสียพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหต ุ
ข้าพเจ้าเดนิทางถึงเมืองถัดไป แตพ่วกเขาไม่มีอะไหล่ที่
ข้าพเจ้าตอ้งการ วนเวยีนอยู่แบบน้ี—ชารจ์สามช่ัวโมงเพื่อ
ขับสองช่ัวโมงจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึง หลังจากพบ
คนใจดี ในเมืองตา่งๆ ระหวา่งทาง ในที่สุดข้าพเจ้าก็มาจอด
หน้าบ้านคณุพ่อคณุแม่ของข้าพเจ้า หมดแรงหลังจากเดนิ
ทาง 30 ช่ัวโมงแตก่ลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย

มำนำทำงวญิญำณ
มีความคล้ายคลึงกันระหวา่งการเดนิทางของข้าพเจ้า

กับการเดนิทางในทะเลทรายของชาวอิสราเอลในสมัย
พันธสัญญาเดมิ เป็นเวลา 40 ปีที่ชาวอิสราเอลเตมิพลัง
สม�่าเสมอดว้ยอาหารจากสวรรคท์ี่เรยีกวา่ มานา (ด ูอพยพ
บทที่ 16 และกันดารวถิีบทที่ 11)

ในสมัยของเรา เรามีความตอ้งการอาหารจากสวรรค ์
หรอือาหารทางวญิญาณคล้ายกัน โชคดทีี่เราสามารถสรา้ง 
“ ไดชารจ์ทางวญิญาณ” ซ่ึงจะ “ป่ัน” “มานาทางวญิญาณ” 
ให้เรา เน่ืองจากความตอ้งการทางวญิญาณของเราไดร้บั
การตอบสนองผ่านการรกัษาสัมพันธภาพกับพระบิดาใน
สวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ฉะน้ัน 
เฉกเช่นชาวอิสราเอลใช้เวลาแตล่ะวนัเก็บมานา ทุกวนัน้ี
เราจึงตอ้งเก็บมานาทางวญิญาณผ่านการสวดอ้อนวอน การ
ศึกษาพระกิตตคิณุ และการขวนขวายให้มีพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลา

ในทีสุ่ดชาวอิสราเอลเหน่ือยหน่ายกบัการเก็บมานาและ 
“มคีวามอยาก” ส่ิงทีพ่วกเขาทิง้ไวเ้บือ้งหลงั (กนัดารวถิี 
11:4) ถา้เราปลอ่ยใหต้วัเราเหน่ือยหน่ายกบัการเก็บมานาทาง
วญิญาณ เราอาจจะพบตนเองโหยหาส่ิงที่ ไมเ่กิดประโยชน์
ทางวญิญาณ เฉกเช่นชาวอิสราเอลทีท่อ้แท้ ใจ เราอาจมอง
ข้ามจุดประสงคแ์รกเริม่ของเรา—ซ่ึงคอืการมาถงึแผ่นดนิ
ทีสั่ญญาไว ้แมถ้งึกบัคดิวา่เราไม่น่าออกจาก “อยิีปต”์ เลย 
(ด ูกนัดารวถิ ี11:5–6) สุดทา้ย ไดชารจ์ทางวญิญาณของเรา
หยดุท�างาน และเราไมส่ามารถก้าวหน้าได ้เราพบตนเอง
อับจนหนทาง อดอยาก และโหยหาการช่วยชีวติ

มองเห็นปำฏิหำริย์
ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) 

สอนว่า “บางครัง้ดูเหมือนเราเห็นคุณค่าของพระคัมภีร์
น้อยนักเพราะเราไม่ตระหนักว่าช่างล�า้ค่าเพียงใดที่ ได้
ครอบครองพระคัมภีร์ และเราได้รับพรอย่างยิ่งเพราะ
เรามีพระคัมภีร์ ดูเหมือนเราจะสุขสบายเกินไปกับ
ประสบการณ์ของเราในโลกน้ีและเคยชินกับการได้ยิน
พระกิตติคุณที่สอนในบรรดาพวกเราจนเราไม่อาจนึก
ภาพให้เป็นอื่นไปได้” 1

เราควรเห็นคณุคา่ของการศึกษาพระคมัภีรส์ม�่าเสมอ 
การสวดอ้อนวอน และการเช่ือฟังเพราะส่ิงเหล่าน้ันช่วย
เรารกัษาความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ถ้า
เราละเลยกิจกรรมที่ชารจ์ไฟทางวญิญาณในชีวติ เบื่อ
กิจกรรมเหล่าน้ัน หรอืแคท่�าไปตามกิจวตัร เมื่อน้ันได
ชารจ์ทางวญิญาณของเราจะท�างานไม่เต็มที่ เราจะหมด
ไฟทางวญิญาณอย่างช้าๆ บางทีอาจจะทีละเล็กทีละน้อย
จนเราแทบไม่รูต้วั ในเวลาเช่นน้ัน ทางเดยีวที่จะมี ไฟทาง
วญิญาณเหมือนเดมิคอืหันมาหาพระเยซูครสิตแ์ละกลับใจ 
โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ละการกลับใจอย่าง
แท้จรงิ ทุกส่ิงจะคนืมาเหมือนเดมิ

มองดูและมีชีวิต
เมื่อชาวอิสราเอลพร�่าบ่น พวกเขาสูญเสียความส�านึก

คุณต่อพรของการบ�ารุงเลีย้ง เพื่อเป็นการลงโทษ “พระ
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ยาห์เวห์ทรงส่งพวกงูพิษมาในหมู่ประชาชน งูก็กัด
ประชาชนและคนอิสราเอลตายเป็นจ�านวนมาก”  
(กันดารวิถี 21:6)

สุดท้าย “ประชาชนมาหาโมเสสกล่าววา่ เราท�าบาป
เพราะเราตอ่วา่ พระยาห์เวห์ และตอ่วา่ท่าน ขอทูลวงิวอน
พระยาห์เวห์ ให้พระองคท์รงน�างูไปจากเรา ดงัน้ันโมเสสจึง
ทูลวงิวอนเพื่อประชาชน

“และพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า จงท�างูพิษตัวหน่ึง
ติดไว้บนเสา และทุกคนที่ถูกงูกัดมองดูงูน้ันก็จะมีชีวิต
อยู่ ได้

“ดงัน้ันโมเสสจึงท�างูทองสัมฤทธิ์ตวัหน่ึงและตดิไวบ้น
เสา และเมื่องูกัดใครถ้าคนน้ันมองดงููทองสัมฤทธิ์น้ันเขาก็
มีชีวติอยู่ ได”้ (กันดารวถิี 21:7–9)

งูทองสัมฤทธ์ิยุคปัจจุบัน
งูทองสัมฤทธิ์หรืองูทองเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของพระ

เยซูคริสต์ถูกยกขึน้บนกางเขน (ดู ยอห์น 3:14–15) เมื่อ
เราใส่ ใจค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน เรา
ก�าลังมองไปทางพระคริสต์เพราะพวกท่านน�าเราให้หัน
กลับมาสนใจแผนของพระบิดาและบทบาทอันเป็น
ศูนย์กลางของพระเยซูคริสต์ เฉกเช่นคนใจดีที่ยอมให้
ข้าพเจ้าชาร์จแบตเตอรี่ ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และ
ผู้เปิดเผยที่มีชีวิตอยู่ต่างชาร์จไฟทางวิญญาณให้เรา
โดยเตือนเราว่าเราเป็นบุตรธิดาของพระบิดาในสวรรค ์
และ “งาน . . . และรัศมีภาพ [ของพระองค์]—คือการ
ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” 
( โมเสส 1:39) พวกท่านแนะน�าเราเป็นพิเศษว่าเมื่อเรา
นมัสการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ในวันสะบาโต เรา
จะมีศรัทธาเพิ่มขึน้ในพระบิดาบนสวรรค์ ในแผนแห่ง
ความสุขของพระองค์ ในพระเยซูคริสต์และการชดใช้
ของพระองค์

เรือ่งราวของโมเสสและงทูองสัมฤทธิม์กีลา่วไว้ ในพระ
คมัภีรม์อรมอนดว้ย ซ่ึงในน้ันบอกเราวา่ “หลายคนมองดู
และมีชีวติ” (แอลมา 33:19; ด ูข้อ 20–22 ดว้ย) แตอ่ีกหลาย
คนไม่ยอมมองด ู“งานซ่ึงพวกเขาตอ้งท�าคอืมองด;ู และ
เพราะความเรยีบง่ายของทาง, หรอืความง่ายของมัน, จึงมี
คนตายเป็นอันมาก” (1 นีไฟ 17:41) สักวนัจะมีคนพูดถึง
เราไหมวา่เราไม่ยอมมองดศูาสดาพยากรณ์และค�าแนะน�า
ของพวกท่านเพราะความเรยีบง่ายของทาง

“หากท่านไดร้บัการบ�าบัดรกัษาโดยเพียงแตก่วาดสายตา
ดเูพื่อท่านจะไดร้บัการบ�าบัดรกัษา, ท่านจะไม่มองดโูดยเรว็
หรอื[?] . . .

“. . . จงกวาดสายตาท่านดแูละเริม่เช่ือในพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 33:21, 22)

ข้าพเจ้าส�านึกคณุตอ่พรที่มาถึงเราเมื่อเราไปตาม 
“ทางหลวงสู่สวรรค”์ อย่างตอ่เน่ืองและกระตุน้ให้ผู้อื่นท�า
เหมือนกัน ข้าพเจ้าส�านึกคณุเท่าเทียมกันตอ่โอกาสให้กลับ
ใจเมื่อเราหลงผิด ทิง้นิสัยไม่ดี ไวเ้บือ้งหลัง และกลับสู่เส้น
ทางที่เหมาะสม พรเหลือคณานับ

อีกข้อความหน่ึงในพระคมัภีรม์อรมอนที่พูดถึง
ประสบการณ์ของชาวอิสราเอลสรปุวา่ “และมากเท่าที่มอง
ดงููน้ันจะมีชีวติฉันใด, แม้มากเท่าที่มองดพูระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าดว้ยศรทัธา, โดยมีวญิญาณที่ส�านึกผิด, จะได้
มีชีวิตฉันน้ัน, แม้จนไปสู่ชีวิตน้ันซ่ึงเป็นชีวิตนิรันดร์”  
(ฮีลามัน 8:15)

การเอาใจใส่ค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน
ฝึกใจให้เรามีศรทัธา อีกทัง้เพิ่มพลังให้เราเอาชนะอุปสรรค
ระหวา่งการเดนิทาง เช่นเดยีวกับข้าพเจ้ามุ่งหน้าในคนืฤดู
รอ้นน้ันในทะเลทราย ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เมื่อเรามองไป
ที่พระบิดาในสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู
ครสิต ์เราจะพบความหมายและจุดประสงค์ ในการเดนิทาง
ของเรา ◼

ท่านสามารถหาแนวคดิการสังสรรค์ ในครอบครวัส�าหรบับทความน้ี
ไดที้ ่lds.org/go/11811

อ้ำงองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนาจกัร: สเป็นเซอร ์ดบัเบลิย.ู คมิบลัล ์(2006), 67.ส่
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ความทรงจ�าส�าคญัและแจ่มชัดที่สุดบางอย่างของเราเมื่อครัง้
อาศัยอยู่ทางภาคตะวนัตกตอนกลางของสหรฐัสมัยเป็นพ่อ
แม่วยัหนุ่มสาวคอืการไปพระวหิารในวอชิงตนั ด.ีซี.ปีละครัง้ 

สมัยน้ันพระวหิารดงักล่าวเป็นแห่งเดยีวที่เปิดด�าเนินการทางภาค
ตะวนัออกของแม่น� ้ามิสซิสซิปปี การรูว้า่ศาสนพิธีพระวหิารจ�าเป็นตอ่
บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรคท์�าให้เรารูสึ้กวา่เราตอ้งรบีท�า

เช่นเดียวกับหลายท่าน เราเตรียมการให้เพื่อนๆ ดูแลลูกเล็กๆ  
ของเรา เดนิทางตอนกลางคนืไปกับเพื่อนสมาชิกเต็มรถโดยสาร ใช้
เวลาอันมีคา่สองวนัท�างานพระวหิารให้มากเท่าที่จะมากได ้จากน้ัน
จึงน่ังรถโดยสารกลับบ้านตอนกลางคนืเพื่อเราจะสามารถเข้ารว่มการ
ประชุมของศาสนจักรในวนัอาทิตย์ การเดนิทางเหล่าน้ันไม่เหมือน
เป็นการเสียสละ เป็นส่ิงที่น่าจดจ�าเพราะการหนุนใจทางวญิญาณที่
หล่อเลีย้งจิตวญิญาณเราหลายเดอืนตอ่จากน้ัน

ไม่กี่ปีตอ่มา เราตืน่เตน้ที่ ไดต้อ้นรบัพระวหิารชิคาโก อิลลินอยส์ 
พระวหิารแห่งแรกที่สรา้งทางภาคกลางของอเมรกิาเหนือตัง้แตส่รา้ง
พระวหิารคารด์สตนั แอลเบอรต์า แคนาดาเมื่อ 62 ปีก่อน เมื่อมีพระ
วหิารห่างจากบ้านเพียง 45 นาที เราจึงดี ใจที่ ไดเ้ข้าพระวหิารบ่อยกวา่ปี
ละครัง้และไดร้บัอาหารทางวญิญาณเป็นประจ�า

ทวา่ปัจจุบัน แม้พวกเราบางคนอยู่ ใกล้พระวหิารมากขึน้ แตเ่ราก็
อาจจะยังพบวา่เข้าพระวหิารบ่อยๆ ไดย้าก การไปพระวหิาร
สะดวกขึน้อาจลวงเราให้คดิวา่ “ฉันจะไปพรุง่น้ีเมื่อมีเวลา
มากกวา่น้ี” แรงกดดนัขณะน้ันอาจท�าให้เราเขวโดยง่ายและ
ปล่อยให้ โอกาสที่ส�าคญักวา่หลุดลอยไป เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. 
สก็อตต ์(1928–2015) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ 
“ข้าพเจ้าสนับสนุนท่านให้ตัง้เป้าหมายของตนเองวา่จะใช้
ประโยชน์จากศาสนพิธี ในพระวหิารที่เปิดด�าเนินการของ
เราบ่อยเพียงใด” 1

โดย จนี บี. บิงแฮม

ประธานสมาคม 
สงเคราะห์สามญั

วสัิยทศัน์สูงขึน้
พระวหิารท�าให้เรามี 

ซา้ย: หอ้งซีเลส
เชียล พระวหิาร
ฮาร์ตฟอร์ด 
คอนเนคทิคตั

ดว้ยระดบัความสูง 288 ฟุต 
(88 เมตร) พระวหิารวอชิงตนั 
ดี.ซี.เป็นพระวหิารสูงท่ีสุด
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เหมือนกล้องโทรทรรศน์
ใช้ส่องดดูาวทีอ่ยู่ ไกลเกิน
สายตาเรา พระวหิารเปิด
ความคดิให้มีวสัิยทัศน์สูง
ขึน้และกวา้งขึน้

บน: หนา้ต่างกระจกสี
ของพระวหิารกิลเบิร์ต 
แอริโซนา; ประตูและ 
หนา้ต่างพระวหิาร 
โพรโวซิตีเซ็นเตอร์;  
ลกูบิดประตูพระ 
วหิารซอลทเ์ลค

หนา้ต่างกระจกสีพระ 
วหิารไฟร์บูร์ก เยอรมนี

พ้ืนหลงั: หอ้งซีเลสเชียล 
พระวหิารเคียฟ ยเูครน



14 เลียโฮนา

ถ้าเราละเลยโอกาสเข้าพระวหิารให้บ่อยเท่าที่
สภาวการณ์ของเราเอือ้อ�านวย ถ้าเราไม่เอาใจใส่โอกาสไป
พระวหิารทัง้ที่พระวหิารอยู่หลังบ้านเรา พูดไดเ้ลยวา่เรา
อาจสูญเสียพรในอนาคตและโอกาสที่พระบิดาของเรา

และพระบุตรของพระองคท์รงเตรยีมไว้ ให้เรา 
“เรา, พระเจ้า,” พระองคต์รสั  “ถูกผูกมัดเมื่อเจ้า
ท�าส่ิงที่เรากล่าว; แตเ่มื่อเจ้าไม่ท�าส่ิงที่เรากล่าว, 
เจ้าย่อมไม่มีสัญญา.” (คพ. 82:10)

เมื่อดูเหมือนเหตุการณ์ต่างๆ สมคบกันขัด
ขวางเราไม่ ให้ ไปพระวิหาร เราพึงจดจ�าพระ

ด�ารัสรับรองของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “ ในโลกน้ี
ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมี ใจกล้า

เถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 
16:33) เมื่อเราไม่ย่อท้อและเข้า
พระวิหารแม้มีอุปสรรค เราจะมี

ความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้
รอดให้เอาชนะโลกที่ เรา อยู่ ครัง้หน่ึง

เมื่อสามีกับดิฉันเตรยีมไปพระวิหาร 
เกิดปัญหาตามมาติดๆ ในที่สุดขณะท่ี

เราก�าลังจะออกจากประตูบ้าน เรามีความ
ตึงเครียดของ “ช่วงเวลาการแต่งงาน”  
ขณะเราสองคนเดินเงียบๆ ไปที่รถ เรา

ได้ยินลูกสาวคนโตปลอบน้องสาวของเธอว่า “อย่าห่วง
เลย พ่อแม่กลับจากพระวิหารอย่างมีความสุขทุกครัง้
แหละ” และเธอพูดถูก!

พระวหิำรเตอืนให้เรำนึกถงึช่วงเวลำของนิรันดร
ไม่วา่เรามาพระวหิารดว้ยใจเป่ียมปีตหิรอืหนักอึง้ดว้ย

ความโศกเศรา้ พระวหิารเป็นสถานที่หนุนใจและเพิ่ม
พลังให้สมาชิกที่มีคา่ควร ทุกคน ที่เปิดใจรบั

เมื่อมาพระวหิารดฉัินแทบจะตวัลอยดว้ยความส�านึก
คณุอย่างสุดซึง้ตอ่พรที่ ให้กับบุคคลที่เรารกัซ่ึงก�าลังมี
ปัญหา ดฉัินหลั่งน� ้าตาเงียบๆ ของความโศกเศรา้เสียใจ
เพราะความล้มเหลวของตนเช่นกัน ดฉัินเคยไดร้บั
การกระตุน้เตอืน ค�าส่ังสอน และแม้การตเิตยีนจาก

พระวหิารแคนซสั
ซิตี มิสซูรี



พระวญิญาณขณะรบัใช้เป็น
ตวัแทนให้บางคนไดร้บัศาสน
พิธีที่จะช่วยให้เธอก้าวหน้าช่ัวนิรนัดร ์
ประสบการณ์ทัง้หมดน้ันหนุนใจและท�าให้
ดฉัินเข้มแข็ง ดฉัินเคยน่ังในพระวหิารหลาย
ช่ัวโมงเหมือนเป็น “หน้าที่” เพียงท�าตามข้อ
ผูกมัดของดฉัิน และแม้กระทั่งพบตนเอง
สัปหงกช่วงศาสนพิธีพระวหิารในหลายปี
ที่เป็นครเูซมินารภีาคเช้าตรู!่ แตทุ่กครัง้ที่
ดฉัินไปพระวหิาร ดฉัินไดร้บัพร ไม่วา่เราได้
รบัพรทันทีหรอืพยายามให้ ไดร้บัพรภายหลัง 
แตทุ่กขณะที่เราใช้ ในพระวหิารส่งผลให้ตวั
เราเพิ่มพูนบางประการ

การอยู่ ในพระวหิารเตอืนให้เรานึกถึงช่วง
เวลาของนิรนัดร ทัง้เหลียวหลังมองบรรพ
ชนของเราและตัง้ตารอคอยลูกหลานของ
เรา ลูกๆ ของเรามองไกลถึงนิรนัดรมากขึน้
เช่นกันเมื่อพวกเขาจดจ่ออยู่กับพระวหิาร 
เราจะเตรยีมพวกเขาให้พรอ้มไปพระวหิาร
มากที่สุด—อันเป็นขัน้ตอนส�าคญัยิ่งใน
ความก้าวหน้านิรนัดรข์องพวกเขาไดอ้ย่างไร 
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานโคว
รมัอัครสาวกสิบสองแนะน�าวา่ “บิดามารดา
ควรสอนความส�าคญัของพระวหิารตัง้แต่
บุตรธิดายังเยาวว์ยั” 2 ประธานสเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895–1985) แนะน�าให้
บิดามารดาวางภาพพระวหิารไว้ ในห้องนอน
ของบุตรธิดาทัง้น้ีเพื่อพวกเขาจะไดม้องดส่ิูง
เตอืนใจอันศักดิสิ์ทธิ์น้ันทุกวนัจนกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของพวกเขา 3 ท่านสามารถแบ่งปัน
กับบุตรธิดาไดเ้ช่นกันถึงพรที่ท่านไดจ้ากการ
เข้าพระวหิารและประจักษ์พยานของท่านถึง
ปีตทิี่ท่านคาดหวงัในความสัมพันธ์นิรนัดร์
กับพวกเขา และท่านสามารถสนับสนุนลูกวยั
รุน่ของท่านให้ปรารถนาจะรบับัพตศิมาแทน

ผู้วายชนม์ จงจดจ�าในบทเรยีน
สังสรรคค์รอบครวัและช่วงการสอน

ของท่านวา่ “พระวหิารเป็นจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมทุกอย่าง บทเรยีนทุกบท และ
ความก้าวหน้าทุกย่างก้าวในศาสนจักร” 4

ขณะท่านรอ้งเพลงกับบุตรธิดาวา่ “ฉัน
ชอบมองดพูระวหิาร ฉันตอ้งการไปที่น่ัน ฉัน
จะท�าพันธสัญญากับพระบิดาสวรรค”์ 5 ท่าน
จะช่วยให้พวกเขารูสึ้กปรารถนาจะเข้าพระ
นิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้า และใจท่าน
เองจะช่ืนบานดว้ยความส�านึกคณุตอ่พระ
บิดาบนสวรรค ์ตอ่แผนแห่งความรอดของ
พระองค ์ตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้
ของพระองค ์ซ่ึงท�าให้ท่านไดอ้ยู่กับคนที่ท่าน
รกัตลอดไป “ทาง [ของพระผู้ช่วยให้รอด] 
เป็นเส้นทางที่น� าไปสู่ความสุขในชีวิตน้ีและ
ชีวตินิรนัดร์ ในโลกทีจ่ะมาถงึ” 6 เส้นทางน้ัน
น�าไปถึงและผ่านพระวหิาร!

พระวหิำรเป็นทีล่ีภ้ยัจำกโลก
อิทธิพลทางโลกสามารถดึงเราออกห่าง

จากพระวหิาร เพ่ือนเยาวชนท่ีรกัคนหน่ึง
กังวลใจกับความคิดเห็นและการคาดเดา
ต่างๆ นานาเกี่ยวกับศาสนจักรท่ีเขาอ่าน
ทางอินเทอรเ์น็ต เขาตัดสินใจเลิกเข้าพระ
วหิารจนกวา่จะไขข้อสงสัยของเขาได้ ดิฉัน
ขอรอ้งท่านสุดหัวใจผู้อาจมีข้อสงสัยอันส่ง
ผลต่อประจักษ์พยานของท่านให้มีส่วนรว่ม
ต่อไปในการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและ
การศึกษาพระคัมภีร ์และเข้าพระวหิารต่อไป
ขณะท่านพยายามหาค�าตอบอันจะท�าให้ท่าน
เกิดสันติสุข จงจดจ่ออยู่กับพระกิตติคุณ
เพื่อจะไม่เขวตามแนวความคิดที่ชาญฉลาด
แต่ผิด คนเราจะไม่หาทางรกัษาความเจ็บ
ป่วยทางกายโดยขอค�าแนะน�าในการรกัษา

จากซา้ย: ขั้นบนัไดในพระวหิารนอว ู
อิลลินอยส์ ซ่ึงไดรั้บการอุทิศในวนัครบ
รอบ 158 ปีมรณสกัขีของโจเซฟกบัไฮรัม 
สมิธ; หอ้งอุทยานพระวหิารไอดาโฮ
ฟอลส์ ไอดาโฮ; ท่ีจบัประตูพระวหิาร
แคลกะรี แอลเบอร์ตา แคนาดา; 
ภายในพระวหิารฮาร์ตฟอร์ด 
คอนเนคทิคตั (พ้ืนหลงั)

ซา้ย: ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย,์ 
ซิสเตอร์เอม็มา แมคเคย ์และผูน้�า
ศาสนจกัรท่านอ่ืนๆ เขา้ร่วมการ
อุทิศพระวหิารเบิร์น สวติเซอร์
แลนดใ์นปี 1955 ซ่ึงเป็นพระ
วหิารแห่งแรกท่ีก่อสร้างในยโุรป

ล่าง: หนา้ต่างกระจกสีพระวหิาร 
สตาร์แวลลีย ์ไวโอมิง
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จากนักฟุตบอลช่ือดัง และผู้
มีความเข้าใจจ�ากัดเกี่ยวกับพระ
กิตติคุณที่ ได้รบัการฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิต์จะไม่สามารถไขข้อสงสัยทางวญิญาณ
ได้อย่างถูกต้องเช่นกัน พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ
ผู้ทรงเป็นพยานถึง “ความจรงิของทุกเรือ่ง” 
( โมโรไน 10:5) “จะบอกเจ้าในความนึกคิด
เจ้าและในใจเจ้า” (คพ. 8:2) วา่ความจรงิ 
นิรนัดรค์ืออะไร

สถานที่แห่งหน่ึงที่จะเข้าถึงพระวญิญาณ
องคน้ั์นไดม้ากที่สุดคอืในพระวหิาร ถ้าท่าน
มีคา่ควรเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้า (ตาม
ที่ท่านและอธิการตดัสิน) โปรดมาพระวหิาร
พรอ้มข้อสงสัยของท่านและรบัความเช่ือมั่น
วา่แม้ท่านไม่เข้าใจทุกส่ิงตอนน้ี แตพ่ระเจ้า
เข้าพระทัย จงจ�าทัง้หมดที่ท่านรู ้จรงิ และ
เข้าใจ ส่ิงที่ท่านรู ้จรงิ และไดร้บัพยานทาง
วญิญาณจะน�าท่านไปสู่ “สันตสุิขของพระเจ้า
ที่เกินความเข้าใจ [และจะ] คุม้ครองจิตใจ
และความคดิของท่านทัง้หลายไว้ ในพระเยซู
ครสิต”์ (ฟิลิปปี 4:7) ดฉัินเป็นพยานวา่ความ
เข้าใจและสันตสุิขที่ท่านแสวงหาจะเกิดขึน้
เมื่อท่านยังคงมีศรทัธาวา่พระบิดาในสวรรค์
ของท่านจะทรงน�าทางท่านไปพบความจรงิ

อิสยาห์เตอืนเราวา่พระวหิารเป็น “ที่ลี ้
ภัย . . . จากพายุ” (อิสยาห์ 4:6) ถ้อยค�าของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันปลอบใจเราเช่น
กัน “ขณะผ่านเข้าประตพูระวหิาร เราทิง้
ความวา้วุน่ใจและความสับสนของโลกไวเ้บือ้ง
หลัง ภายในวสุิทธิสถานอันศักดิสิ์ทธิ์น้ี เรา
พบความสวยงามและระเบียบ มีที่พักผ่อน
ส�าหรบัจิตวญิญาณของเราและที่หยุดพักจาก
ความห่วงกังวลของชีวติเรา” 7

ขณะที่ความทุกข์ ในโลกเพิ่มขึน้และ
แรงกดดนัของชีวติประจ�าวนัก่อตวั เราตอ้ง

จดจ่อกับส่ิงส�าคญัจรงิๆ เรา
จดจ่อไดง้่ายกับเรือ่งลบและความ

ทุกข์รอ้นทางโลกประหน่ึงเราก�าลัง
มองดคูวามล้มเหลวและปัญหาของเราผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ การอยู่ ในพระวหิารเตอืน
ให้เรามองไกลถึงนิรนัดรเสมอ เฉกเช่น
กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่โฟกัสดวงดาว
ที่เรามองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น พระวหิารเปิด
ความคดิเราให้มีวสัิยทัศน์สูงขึน้และกวา้งขึน้ 
พระวหิารช่วยให้เราเห็น หวงั และพยายาม
ท�าให้เป็นทัง้หมดที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ออกแบบให้เราเป็น พระวหิารช่วยให้เรา
จดจ่อกับความจรงินิรนัดร—์กับพระบิดา
มารดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเราและปรารถนา
จะช่วยเรา จดจ่อกับคณุคา่แท้จรงิของเราใน
ฐานะบุตรธิดาของพระองค ์และจดจ่อกับส่ิง
ที่เราสามารถเป็นได้ ในฐานะ “ทายาทของ
พระเจ้า และเป็นทายาทรว่มกับพระครสิต”์ 
( โรม 8:17) ในพระวหิารสอนแผนของพระ 
ผู้เป็นเจ้าและเราท�าพันธสัญญานิรนัดร ์ใน 
พระวหิารเราไดร้บัเครือ่งมือให้เป็นตวัตน 
นิรนัดรท์ี่ดทีี่สุดและสูงส่งที่สุดของเรา

“เมื่อเราเข้าพระวหิาร” ประธานมอนสัน 
แนะน�า “เราจะเกิดความเข้มแข็งทาง
วญิญาณและความรูสึ้กสันสันตสุิขซ่ึงจะ
มากกวา่ความรูสึ้กอื่นที่เข้ามาในใจมนุษย์ ได ้
เราจะเข้าใจความหมายแท้จรงิของพระวจนะ
ของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองคต์รสัวา่ 
‘เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่าน สันตสุิขของ
เราที่ ให้กับท่าน . . . อย่าให้ ใจของท่านเป็น
ทุกข์ อย่ากลัวเลย’ [ยอห์น 14:27]” 8

กำรรับใช้ในพระวหิำรของท่ำนจะมผีลต่อผู้อืน่
วญิญาณที่ท่านน�ามาจากการรบัใช้ ใน

พระวหิารจะมีผลตอ่คนมากมายในแวดวง

ขวา: งานแกะสลกัในพระวหิาร 
ปาเปเอเต ตาฮีตี; พระวหิารฟอร์ต 
ลอเดอร์เดล ฟลอริดา; ภายในพระ
วหิารฮาร์ตฟอร์ด คอนเนคทิคตั

พระวหิารปารีส ฝร่ังเศส พระวหิารท่ี
เปิดด�าเนินการแห่งท่ี 156 ไดรั้บการ
อุทิศวนัท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 
2017 ล่าง: หนา้ต่าง
กระจกสีพระวหิาร 
สตาร์แวลลีย ์
ไวโอมิง

ล่างซา้ย: พระวหิารเลก็
ท่ีสุดคือพระวหิารโคโลเนีย
ฮวัเรซ ชิวาวา เมก็ซิโก
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สัญญำแน่ชัด

ศ าสดาพยากรณ์และอคัรสาวกใหส้ญัญาแน่ชดัแก่คนท่ี

เขา้พระวหิาร จ�าไวว้า่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงถกูผกูมดัเม่ือ

เราท�าส่ิงท่ีพระองคต์รัส แต่เม่ือเราไม่ท�าส่ิงท่ีพระองคต์รัส 

เรายอ่มไม่มีสญัญา (ดู คพ. 82:10)

•  ประธานโธมสั เอส. มอนสนัสญัญาไวว้า่ “เม่ือเราไป

พระนิเวศนศ์กัด์ิสิทธ์ิ เม่ือเราระลึกถึงพนัธสญัญาท่ีเรา

ท�าในนั้น เราจะสามารถ ทนรับการทดลองทุกอย่าง 

และ มีชัยชนะเหนือการล่อลวงแต่ละคร้ัง” 9

•  ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย ์(1910–2008) สญัญา

วา่ “ถา้ท่านจะไปพระนิเวศนข์องพระเจา้ ท่านจะได้

รับพร ชีวิตท่านจะดีขึน้ . . . ใหโ้อกาสตวัท่านไดไ้ป

พระนิเวศนข์องพระเจา้และรับส่วนพรอนัน่าอศัจรรย์

ทั้งหมดท่ีท่านพึงไดรั้บท่ีนัน่” 10

•  เอล็เดอร์ริชาร์ด จี. สกอ็ตตส์ญัญาวา่ “การเขา้ [พระ

วหิาร ] เป็นประจ�าจะท�าใหชี้วติท่านอุดมไปดว้ย จุด

ประสงค์ท่ีดีย่ิงขึน้” 11

อิทธิพลของท่าน—บางคนท่านอาจนึกไม่ถึงดว้ยซ�า้ 
ระหวา่งทางกลับจากการไปพระวหิารครัง้หน่ึงของเรา
ในวอชิงตนั ด.ีซี. กลุ่มสมาชิกแบ่งปันประจักษ์พยานให้
กันเมื่อรถโดยสารแล่นตลอดระยะทางหลายไมล์จนถึง
บ้าน ผูเ้ขา้พระวหิารคนแลว้คนเลา่แบง่ปันปีตแิละความ 
ส�านึกคณุตอ่พรที่พวกเขาไดร้บัทันทีและพรนิรนัดร์
ของพระวหิาร จนคนขับรถโดยสารที่ ไม่เป็นสมาชิกทน
ฟังไม่ไหว เขาควา้ไมโครโฟนมากล่าวขอบคณุที่ ไดอ้ยู่
กับพวกเรา เขาพูดตอ่จากน้ันวา่ “ผมไม่รูว้า่พวกคณุมี
อะไร แตผ่มรูสึ้กบางอย่างผิดธรรมดาที่น่ี” หัวหน้า 
เผยแผ่วอรด์ของเราบนรถโดยสารจึงขอข้อมูลตดิตอ่
และมอบให้ผู้สอนศาสนาหลังจากน้ัน

ดฉัินขอเชือ้เชิญให้ท่านใช้ประโยชน์จากของ
ประทานของพระวหิารที่อยู่ ใกล้ท่านให้บ่อยเท่าที่
สภาวการณ์ของท่านเอือ้อ�านวย ท่านจะเข้มแข็งขึน้
และจะพบสันตสุิขในพระนิเวศน์ของพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์เพราะพระองคท์รงเป็นแสงสวา่ง ชีวติ และ
ความหวงัของโลก ขณะที่ยุคสุดท้ายน้ีก้าวหน้าสู่การ
เสด็จกลับตามที่พระองคท์รงสัญญาไว ้ขอให้ท่านรบั
แสงสวา่งของพระองคแ์ละรูสึ้กถึงความหวงัที่มอบให้
ในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์◼
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โดย เชอรี อวีำนส์

ส ามส่ีปีก่อน ประธานโอลดรอยด ์สมาชิกคนหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสเตคมาเยี่ยมวอรด์ของดฉัินและพูด
บางอย่างที่ดฉัินจะไม่มีวนัลืม “ผมสัญญากับท่านวา่

ถ้าท่านเข้าพระวหิาร ชีวติ ทุก ดา้นของท่านจะไดร้บัพร”
ขณะคดิถึงค�าพูดน้ี ดฉัินนึกภาพไม่ออกวา่การเข้าพระ

วหิารจะส่งผลตอ่ชีวติทุกดา้นของดฉัินไดอ้ย่างไร แตห่ลัง
เลิกโบสถ์ ดฉัินตดัสินใจวา่จะรบัค�าท้าทายของเขาและ
เข้าพระวหิารเป็นประจ�ามากขึน้ ดฉัินตอ้งการทดสอบ
สัญญาของเขา สามีดฉัินตอ้งการไปพระวหิารบ่อยขึน้ แต่
ดฉัินอิดออดเพราะเรามีลูกเล็ก เราจะตอ้งขับรถหน่ึง
ช่ัวโมงครึง่ไปพระวหิารในเมืองแซนแอนโทนีโอ รฐัเทกซัส 
สหรฐัอเมรกิาเพื่อท�าเอ็นดาวเมนท์แล้วขับรถกลับบ้าน เรา
ขอคนมาดแูลลูกให้เราเจ็ดถึงแปดช่ัวโมงไม่ได้

พรท่ีสญัญา
ไวส้�าหรับการ
เขา้พระวหิาร

ดฉัินตอ้งการเข้าพระวหิารมาก
ขึน้—ดฉัินไม่รูเ้ลยวา่ส่ิงน้ันจะเป็น

พรแก่ครอบครวัดฉัินเพียงใด



22 เลียโฮนา

จุดเร่ิมต้นของพร
ตอนแรกเราพยายามเปลี่ยนกันดู

ลูกกับอีกครอบครวัหน่ึง แตม่ีบางคน
ป่วยกะทันหันหรอืไม่ก็มีบางอย่างเกิด
ขึน้ เราตดัสินใจวา่เราตอ้งก�าหนดวนั
ส�าหรบัทัง้ปีและ ไป! แล้วเราก็คดิวธิี
การ “พิซซาและเล่น” เราจะขับรถไป
พระวหิารดว้ยกัน เราคนใดคนหน่ึงจะ
ไปเข้าพระวหิารขณะที่อีกคนพาลูกไป
กินพิซซ่า จากน้ันเราจะสลับกัน คน

หลังจะท�างานพระวหิารส่วนคนแรก
เดนิเล่นกับลูกๆ บรเิวณพระวหิาร  ได้
ผลด ีลูกๆ ของเรารูว้า่พระวหิารส�าคญั
ตอ่เรา—พวกเขาทุกคนรูว้า่มีหลาย
อย่างที่เราท�าได้ ในวนัเสาร—์และเรา
ใช้เวลาดว้ยกันเป็นครอบครวั

ดฉัินไม่รูเ้ลยวา่การไปพระวหิารจะ
เป็นพรแก่ครอบครวัเราเพียงใด หลัง
จากเราไปบ่อยขึน้ประมาณปีกวา่ ดฉัิน
ก�าลังน่ังอยู่ ในพระวหิารเมื่อสังเกต

เห็นชายคนหน่ึงที่แขนขาเป็นอัมพาต 
ดฉัินคดิวา่น่าทึ่งมากที่เขาอยู่ ในพระ
วหิาร ระหวา่งออกจากพระวหิาร ดฉัิน
เห็นเขาน่ังใกล้ที่จอดรถ ดฉัินกับสามี
จึงคดิจะทักทาย

เขาถามดฉัินกับแชดสามีดฉัิน
วา่เราจะช่วยโทรศัพท์ ให้เขาได้ ไหม 
เรายินดช่ีวย และเขาบอกแชดวา่
โทรศัพท์ของเขาอยู่ที่ ไหน แชดกด
หมายเลขให้แล้วยื่นโทรศัพท์ ให้เขา 
เขายื่นมือมาหยิบโทรศัพท์ ไม่ไดแ้ต่
เขายิม้อย่างใจด ีแชดมองดแูขนของ
เขา ซ่ึงรดัตดิกับเก้าอีเ้ข็น และรูท้ันที
วา่ตอ้งถือโทรศัพท์แนบหูเขา บรกิาร
รถโดยสารเข้าเมืองที่จะมารบัเขา
ล่าช้ากวา่ปกต ิเราจึงอยู่คยุกับเขาจน
รถโดยสารมารบั เราทึ่งมากที่แม้จะมี
ความท้าทายแตเ่ขาก็อยู่ที่พระวหิาร 
เขามีเจตคตทิี่ด ีเขามีรอยยิม้สดใส 
ก่อนเขาไป เราแลกข้อมูลตดิตอ่กัน
และทราบวา่เขาช่ือแม็กซ์ พารา

ถ้าบราเดอรพ์าราพาตวัเองมาพระ
วหิารได ้เราก็สามารถพาตวัเราไปพระ
วหิารได—้ไม่มีข้อแก้ตวั!

แบบอย่ำงของบรำเดอร์พำรำ
เดอืนตอ่มาเราตดัสินใจไปเยี่ยม

เขาเมื่อเราไปพระวหิาร เราโทรบอก
ล่วงหน้า และเขาบอกวา่เราเข้าข้างใน
ไดเ้ลยเมื่อมาถึงบ้านของเขา เราขับ
เข้าไปในเมืองแซนแอนโทนีโอและ
พบบ้านหลังเล็กของบราเดอรพ์ารา 
เขานอนอยู่บนเตยีง มีผ้าปูที่นอน
สีขาวคลุมตวัขึน้มาถึงคาง เขาขยับ
ศีรษะมาดา้นข้างและพูดคยุกับเรา 
รอยยิม้ของเขายังคงสดใส เขาบอกเรา
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วา่แขนขาของเขาเป็นอัมพาตหลังจาก
ตกหลังคาเมื่อเขาอายุ 30 เศษ เขาเล่า
เรือ่งการตอ่สู้ดิน้รนของเขาและแบ่ง
ปันประจักษ์พยานของเขา

การเยี่ยมบราเดอรพ์าราครัง้น้ัน
กลายเป็นการเยี่ยมตดิตอ่กันหลายปี 
เขากลายเป็นส่วนพิเศษของชีวติเรา 
เราไม่ทราบจะท�าอะไรให้เขา—ความ
ท้าทายของเขาใหญ่หลวง ส่ิงที่เรารู้
คอืเราสามารถเป็นเพื่อนกับเขา เรา
สามารถน�าของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ไป
ให้เขา อาทิ ภาพพระผู้ช่วยให้รอด 
ซีดพีระคมัภีรม์อรมอนในภาษาสเปน 
ภาพพระวหิาร ส้มสดหน่ึงถุง เรา
สามารถไปเยี่ยมเขา รอ้งเพลงปฐมวยั 
และฟังเขา นับเป็นประสบการณ์ที่น่า
มหัศจรรย์—ท่านถวายขนมปังป่นแด่
พระเจ้าโดยไม่ไดร้บัขนมปังหน่ึงแถว
เป็นการตอบแทนไม่ได ้1

เขาสอนเราเรือ่งความส�านึกคุณ 
ซ่ึงเปลี่ยนชีวติ ทุก ด้านของเรา เรา
เรยีนรูท้ี่จะมีความส�านึกคุณต่อ
ความรูข้องเราในพระกิตติคุณ ต่อ
สัมพันธภาพของเรากับพระผู้เป็น
เจ้า ต่อความรูข้องเราเรือ่งแผนแห่ง
ความรอด ต่อบ้าน รถยนต์ อาหาร 
และเครือ่งนุ่งห่ม ต่อความสามารถ
ในการใช้รา่งกายของเรา ต่อโอกาสได้
ท�าประโยชน์เพ่ือชุมชนของเรา และ
ต่อคนดีๆ รอบข้างเรา บราเดอรพ์ารา
เปลี่ยนนิยามค�าวา่ ยาก และ การ
ทดลองของเรา เรามีเหตุผลให้ช่ืนชม
ยินดี ในพรมากมายของเราและใช้พร
เหล่าน้ันหนุนใจผู้อื่น

เรียนรู้กำรรับใช้
ครัง้หน่ึงเมือ่แชดอยู่ทีพ่ระวหิารกบั

บราเดอรก์อนซาเลซเพ่ือนคนหน่ึงของ

เขา เขาเห็นบราเดอรพ์าราอกีครัง้ที่
พระวหิารก�าลงัรอรถตูม้ารบั บราเดอร ์
พารารอนานแลว้ แชดกบับราเดอร์
กอนซาเลซจงึตดัสินใจพาบราเดอร์
พารากลบับา้น บราเดอรก์อนซาเลซมี
รถกระบะสีด�า ปุโรหติเต็มคนัรถจาก 
สเตคของเรามาถงึพอด ีพวกเขาช่วย
ยกเกา้อีเ้ข็นคนัหนักอึง้ไวท้้ายรถกระบะ 
จากน้ันจงึอุม้บราเดอรพ์าราขึน้รถ รดั
เข็มขดัยดึเขาไวจ้ะได้ ไมห่งายหลงั 
ดฉัินกล้าบอกไดเ้ลยวา่วนัน้ันเป็นวนัที่
ยอดเยีย่มส�าหรบับราเดอรพ์ารา—เขา
คงนึกไมถ่งึวา่จะไดน่ั้งรถกระบะในฝัน
ของเขากลบัจากพระวหิาร!

ได้รับพรในทุกๆ ด้ำน
ครัง้สุดท้ายที่เราไปพระวิหารแซน

แอนโทนีโอก่อนเราย้าย เราไปเย่ียม
บราเดอร์พาราด้วย ในการเยี่ยมครัง้
พิเศษน้ี บราเดอร์พาราให้เราทัง้
ครอบครัวมารับประทานอาหารเย็น

ดิฉันซาบซึง้ใจมากท่ีดิฉันได้
ทดสอบสัญญาของประธานโอลดรอยด ์ 
ครอบครวัของดิฉันคงไม่มีวนัได้พบ
บราเดอรพ์าราถ้าเราไม่ ได้เข้าพระ
วหิาร ดิฉันต่างจากเดิม—ดิฉันกลาย
เป็นคนท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ดิฉัน
เป็น เมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนและ
เข้าพระวหิาร ชีวติเราจะได้รบัพรใน 
ทุกๆ ด้าน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. ด ูMelvin J. Ballard, in Marion G. Romney, 

“Welfare Services: The Savior’s Program,” 
Ensign, Nov. 1980, 93.
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โดย เจสซิกำ กริฟฟิธ

นิตยสารศาสนจกัร

ทุ กๆ ปีฝ่ายประธานเยาวชนชายและฝ่าย
ประธานเยาวชนหญิงสามัญจะเชือ้เชิญให้
เยาวชนศึกษา เรยีนรู ้และน�าสาระส�าคญัใน

พระคมัภีรท์ี่ฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัตมิา
ปฏิบัต ิการเรยีนรูแ้ละการด�าเนินชีวติ
ตามค�าสอนในสาระส�าคญัสหกิจกรรม
จะเสรมิสรา้งศรทัธาและประจักษ์
พยาน รวมโควรมั ชัน้เรยีน และ
ครอบครวัเป็นหน่ึงเดยีวกัน

สำระส�ำคญัปี 2018
สาระส�าคญัปีน้ีสอนให้

เยาวชนรูว้ธิีหาสันตสุิขที่มา
จากพระเยซูคริสต์ ใน หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 
19:23 พระเจา้ทรงเชือ้เชิญ
ให้ “เรยีนรูจ้ากเรา, และฟัง
ถ้อยค�าของเรา; จงเดินด้วย
ความสุภาพอ่อนน้อมแห่ง
พระวญิญาณเรา, และเจ้าจะมี
สนัติสุขในเรา.” ในโลกที่เต็ม
ไปดว้ยความไม่แน่นอนและ
ความกลัว น่ีเป็นสัญญาที่
เป่ียมดว้ยพลัง

สาระส�าคญัสหกิจกรรมจะรวมเรา
เป็นหน่ึงเดยีวกันไดอ้ย่างไร

ท่าน เยาวชน และ  

สาระส�าคญั 
สหกิจกรรม
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พระคมัภีรข์้อน้ีให้ โอกาสบิดามารดา ผู้น�า ครพูี่
เลีย้ง และครผูู้สอนไดส้อนแบบแผนที่สามารถท�าให้
เยาวชนเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาท้าทาย

ฉันจะใช้สำระส�ำคญัได้อย่ำงไร
ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญและฝ่ายประธาน

เยาวชนชายสามัญไดเ้ชือ้เชิญให้เราท่องจ�าพระคมัภีร์
ข้อน้ี ศึกษาหลักค�าสอน และประยุกต์ ใช้หลักธรรมใน
ชีวติเรา ถึงแม้เราท�าส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ป็นส่วนตวั แตก่าร
ท�าดว้ยกันจะช่วยรวมเราเป็นหน่ึงเดยีวกันและท�าให้
เยาวชนตลอดจนครอบครวัของพวกเขาเข้มแข็ง

มีหลายโอกาสให้รวมสาระส�าคญัน้ีไว้ ในชีวติเยาวชน
ของเรา เราสามารถใช้หัวข้อน้ีที่การสังสรรค์ ใน
ครอบครวั ในบทเรยีนที่ โบสถ์และในเซมินาร ีใช้เป็น
หัวข้อให้เยาวชนพูดในการประชุมศีลระลึก ท�าให้พิธี
เปิดสหกิจกรรมมีคณุคา่มากขึน้ และเป็นจุดมุ่งเน้น

ส�าหรบักิจกรรมเยาวชน รวมถึงคา่ย การประชุมใหญ่
เยาวชน กิจกรรมรวม พิธีเริม่ตน้ใหม่ และการให้

ข้อคดิทางวญิญาณ

แนวคดิบำงประกำรส�ำหรับกจิกรรม
ตอ่ไปน้ีเป็นแนวคดิบางประการ

ส�าหรบัรวมสาระส�าคญัสห
กิจกรรมไว้ ในกิจกรรมตลอด

ปี ดแูนวคดิเพิ่มเตมิไดท้ี่ 
youth .lds .org

“เรียนรู้จำกเรำ”
การเรยีนรูเ้กีย่วกับพระเยซูครสิตส์�าคญัตอ่การหา
สันตสุิขในพระองค ์มีสันตสุิขและความมั่นใจ
ในการรูว้า่พระองคท์รงมีพระลักษณะอย่างไร 
เรยีนรูว้า่พระองคท์รงด�าเนินพระชนม์ชีพ
อย่างไร และเข้าใจส่ิงทีพ่ระองคท์รงท�าเพือ่เรา

เ มื่อประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 
(1895–1985) อายุ 14 ปีมีคนถามท่านวา่ท่าน

อ่านพระคมัภีร์ ไบเบิลจบเล่มหรอืยัง “ตอนน้ัน
ข้าพเจ้าอ่านหนังสือหลายเล่ม เรือ่งตลก และ
หนังสืออ่านเล่น แต่ ในใจนึกต�าหนิตนเองวา่  
‘นายสเป็นเซอร ์คมิบัลล์ นายไม่เคยอ่าน
หนังสือศักดิสิ์ทธิ์เล่มน้ันเลย ท�าไม’” 1 นับจาก
น้ันเป็นตน้มา ประธานคมิบัลล์ตดัสินใจเด็ด
ขาดวา่จะ “ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต”์ 
(2 นีไฟ 32:3)
•  ท่านอาจจะขอให้เยาวชนพกสมุดจดไวบ้ันทึกส่ิงที่

พวกเขาก�าลังเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุของพระองค์

•  ท่านอาจจะเชือ้เชิญให้เยาวชนรบัค�าท้าทายของ
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้ “อุทิศเวลาส่วนหน่ึง 
[ของพวกเขา] ในแตล่ะสัปดาห์ศึกษา ทุกอย่าง ที่
พระเยซูตรสัและท�าดงัที่บันทึกไว้ ใน [พระคมัภีร]์” 2 
ในชัน้เรยีนหรอืที่การสังสรรค์ ในครอบครวั ท่านอาจ
จะขอให้พวกเขารายงานวา่พวกเขาก�าลังเรยีนรูอ้ะไร
และพวกเขาก�าลังประยุกต์ ใช้ ในชีวติพวกเขาอย่างไร

แหล่งข้อมูล

•  ยากอบ 1:22; โมเสส 1.
•  “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของ 

อัครสาวก,” เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2.
•  รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ดงึพลังของพระเยซูครสิต์

เข้ามาในชีวติเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2017, 39–42.
•  เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “อุปนิสัยเฉกเช่นพระครสิต,์”  

เลียโฮนา, ต.ค. 2017, 50–53.



26 เลียโฮนา

“ฟ้งถ้อยค�ำของเรำ”
การฟังพระค�าของพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงฟัง
เท่าน้ันแตต่ัง้ใจฟัง (หรอืเชือ่ฟัง) ดว้ย สันตสุิขใหญ่
หลวงและความมั่นใจมาจากการรูว้า่เราก�าลังด�าเนิน
ชีวติสอดคล้องกับค�าสอนของพระองค์

เ มื่อประธานโธมัส เอส. มอนสันอายุแปดขวบ 
ท่านตดัสินใจวา่จะมีแคมป์ไฟกับแดนนี

เพื่อนของท่าน ปัญหามีอย่างเดยีวคอื ทุ่งนาที่
พวกท่านตอ้งการใช้แห้งแล้ง มีหนาม และเต็ม
ไปดว้ยวชัพืช ตอนน้ันเองที่เด็กชายประธาน
มอนสันคดิออก “ข้าพเจ้าบอกแดนนีวา่ ‘ที่เรา
ตอ้งท�าคอืจุดไฟเผาวชัพืชพวกน้ี เราจะ เผา 
วชัพืชแคว่งเดยีวเท่าน้ัน!’” เขาเห็นดว้ยทันที 
และข้าพเจ้าวิง่กลับบ้านไปหยิบไม้ขีดไฟ . . .

“. . . ข้าพเจ้าจ�าได้ขณะคิดว่าไฟจะไหม้
เฉพาะส่วนที่เราต้องการเท่าน้ัน แล้วไฟจะดับ
เอง

“ข้าพเจ้าขีดก้านหน่ึงกับก้อนหินและจุดไฟ
เผาหญ้าแห้งเดอืนมิถุนายน” พอรูว้า่ไฟจะไม่
ดบัเอง เด็กทัง้สองจึงวิง่ไปขอความช่วยเหลือ 
และใช้เวลาหลายช่ัวโมงกวา่จะดบัไฟได้

“แดนนีกับข้าพเจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนที่ยากแต่
ส�าคญัหลายบทวนัน้ัน” ประธานมอนสันกล่าว 
“บทเรยีนส�าคญัที่สุดคอืคอืความส�าคญัของการ
เช่ือฟัง” 3

•  ขอให้เยาวชนศึกษาการเช่ือฟังใน ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา บทที่ 6 รวมถึงหัวข้อการเช่ือ
ฟังของกิจกรรมคณุลักษณะที่อยู่ท้ายบท

•  พูดคยุเกี่ยวกับส่ิงที่สามารถท�าให้เราเขวจาก
การฟังพระค�าของพระเจ้า ตวัอย่างเช่น ท่าน
อาจจะเชือ้เชิญให้เยาวชนใช้เวลาศึกษาพระ
คมัภีร ์10 นาทีแทนเวลาอยู่หน้าจอ 10 นาที

•  ถือโอกาสถามเยาวชนเป็นประจ�าวา่พวกเขา
จะท�าอะไรเพราะส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้

แหล่งข้อมูล

•  อพยพ 20; มัทธิว 5:1–12
•  “การเช่ือฟัง,” ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: 

แนวทางการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา, 
(2004), 132.

•  แฮดลีย์ กรกิส์, “วนัละสิบนาที,” เลียโฮนา, 
ก.ย. 2017, 58–61.

•  โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็
จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014, 35–38
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“เดนิด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมแห่งพระวญิญำณเรำ”
การเรยีนรูแ้ละการฟังบอกส่ิงทีเ่ราตอ้งท�า การเดนิ
ดว้ยความสุภาพอ่อนน้อมแห่งพระวญิญาณของ
พระองคค์อืวธิีทีเ่ราตอ้งท�า

“เจ้ำจะมสัีนตสุิขในเรำ”
สันตสุิขมีความหมายตอ่แตล่ะคนตา่งกันไป—ความ
หวงัวา่การเยียวยาจะเกิดขึน้ ความแน่ใจวา่มีวธิีผ่าน
พ้นช่วงเวลายากล�าบาก หรอืความมั่นใจวา่เราอยู่บน
เส้นทางทีถู่กตอ้ง

ความสุภาพอ่อนน้อมหมายถึง “อดทนตอ่การ
ท�ารา้ยดว้ยความอดทนและไม่ขุ่นเคอืง” 4 บาง

อย่างที่ ใช้ทัง้ความเข้มแข็งและความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ในปี 1838 โธมัส บี. มารช์ประธานคนแรกของ
โควรมัอัครสาวกสิบสองออกจากศาสนจักร ส่วนหน่ึง
เพราะเขาไม่พอใจที่ผู้น�าศาสนจักรไม่เข้าข้างภรรยา
เขาในข้อพิพาทเรือ่งนม ในตอนหลัง เขาอาลัยพรที่
เขาสูญเสียและกลับเข้ามาในศาสนจักร โดยพูดวา่ 
“ผมตอ้งการรูเ้สมอวา่การละทิง้ความเช่ือของผมเริม่
ตน้อย่างไร และผมไดข้้อสรปุวา่ผมไดสู้ญเสียพระ
วญิญาณของพระเจ้าออกจากใจผม . . . 

“. . . ผมรูสึ้กโกรธและโมโห และพระวญิญาณของ
พระเจ้าไปจากผม ผมถูกท�าให้มืดบอดตามที่พระ
คมัภีรก์ล่าว” 5

•  พระชนมชี์พของพระผูช่้วยใหร้อดไมง่า่ย หา
ตวัอย่างในพระคมัภีรเ์มื่อครัง้พระเยซูทรงแสดงให้
เห็นความสุภาพอ่อนน้อมขณะเผชิญความท้าทาย 
สนทนาวา่เราจะประยุกต์ ใช้แบบอย่างของพระผู้
ช่วยให้รอดในสถานการณ์ตา่งๆ ที่เราอาจเผชิญใน
ปัจจุบันไดอ้ย่างไร

•  วธิีหน่ึงที่จะสุภาพอ่อนน้อมคอืการรบัใช้ผู้อื่น 
พิจารณาการรบัใช้หลายๆ แบบที่เยาวชนจะท�าเอง
ไดห้รอืท�าเป็นกลุ่ม

แหล่งข้อมูล

•  ทิตสั 3:2–5; โมโรไน 8:26;  
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 112:13

•  อูลิส์เสส ซวาเรส, “จงมีความอ่อนโยนและใจ
นอบน้อม,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 9–11.

•  นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, 
“Meekness—A Dimension 
of True Discipleship,” 
Ensign, Mar. 1983, 70–74.

•  หาเรือ่งราวที่คนอื่นๆ พบสันตสุิขในพระครสิต์ ไดจ้าก 
Mormon .org/ easter และในหน้า 60 และ 63 ของ
ฉบับน้ี ท่านพบสันตสุิขไดอ้ย่างไร

•  ท่านอาจจะชมวดีทิัศน์อีสเตอรปี์ 2017 เรือ่ง “Prince 
of Peace” ที่ Mormon.org/easter ท่านอาจจะเชือ้
เชิญให้เยาวชนแบ่งปันวดีทิัศน์ออนไลน์พรอ้มดว้ย
ประจักษ์พยานวา่พวกเขาพบสันตสุิขในพระครสิต์ ได้
อย่างไร

แหล่งข้อมูล

•  ยอห์น 14:27; ฟิลิปปี 4:7.
•  ดบัเบิลยู. ครสิโตเฟอร ์วดัเดลล์, “แบบแผนส�าหรบั

สันตสุิข,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 90–93.
•  เควนทิน แอล. คกุ, “สันตสุิขส่วนตวั: รางวลัแห่ง

ความชอบธรรม,” เลียโฮนา, พ.ค.  2013, 32–36. ◼
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ท�าใหก้ารประชุมของฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคและสมาคม
สงเคราะห์มีพลงัมากข้ึนสภา

ค�ำน�ำโดยเอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลำร์ด แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง
ระหวา่งปฏิบัตศิาสนกิจในฐานะอัครสาวก ข้าพเจ้าเน้น
เสมอเรือ่งพลังและความส�าคญัของสภา อันไดแ้ก่ สภา
สเตค สภาวอรด์ สภาองคก์ารช่วย และสภาครอบครวั 
ข้าพเจ้าเชือ่วา่การท�างานผ่านสภาเป็นวธิีท�าให้เกิดผลจรงิ
ไดม้ากทีสุ่ด

เดอืนน้ี เราท�าการเปลีย่นแปลงง่ายๆ ทวา่ส�าคญับาง
อย่างในหลักสูตรทีส่มาชิกโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดคและสมาคมสงเคราะห์ศกึษาเมือ่พวกเขาประชุม
ในองคก์ารของตนทุกวนัอาทิตย์ นอกจากศกึษาถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติจากการประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด
แล้ว เราจะ “น่ังในสภา” (คพ. 107:89) ดว้ยกันเพือ่สนทนา
ประเด็นปัญหาทีเ่ราพบเจอและส่ิงทีเ่ราจ�าเป็นตอ้งมี

โดย ไมเคลิ เมเกลิบี
ผูอ้ �านวยการหลกัสูตร แผนกฐานะปุโรหิตและครอบครัว

นัง่ใน  

เมือ่เราเรยีนรูท้ีจ่ะหารอืกันอย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรให้เราไดร้บัการเปิดเผยและ
ความเข้าใจเพิ่มขึน้ และมีพลังท�างานของพระองค์ ให้
ส�าเรจ็มากขึน้

ก่อนสรา้งโลกน้ี พระบิดาบนสวรรคท์รงท�างานของ
พระองคผ์่านสภา (ด ูคพ. 121:32) เริม่จากอาดมั
และเอวา ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าขอค�าปรกึษาจาก

พระองค์ ในสภา อันที่จรงิ พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกพระองค์
เองวา่ “มหาบรุษุแหง่ค�าปรกึษา” ( โมเสส 7:35) ตน้สมยั
การประทานน้ี โจเซฟ สมิธเริม่ฟ้ืนฟู “ระเบียบของสภา
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ในสมัยโบราณ” 1 ปัจจุบัน ศาสนจักร
ปกครองโดยสภาในทุกระดับ

เมือ่ไมก่ีเ่ดอืนมาน้ี ผูน้�าศาสนจกัร
ระดบัสามัญไดห้ารอืกันเกี่ยวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมวนั
อาทิตย์ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดคและสมาคมสงเคราะห์ ผลที่
ไดค้อืหลักสูตรใหม่ช่ือวา่ จงตามเรา
มา—ส�าหรบัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดคและสมาคมสงเคราะห ์ซ่ึงเพิ่ม
การใช้ข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญ
และขยายพลังของการหารอืเข้าไป
ในโควรมัฐานะปุโรหิตและสมาคม
สงเคราะห์

“เราท�าดมีากแล้วตรงจุดที่เราอยู่” 
เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟล โกลเดน้แห่ง
สาวกเจ็ดสิบผู้ช่วยก�ากับดแูลการ
เปลี่ยนแปลงครัง้น้ีกล่าว “แตพ่ระเจ้า
ทรงตอ้งการให้เราก้าวหน้าขึน้ ความ

เจรญิก้าวหน้าจะเกิดขึน้เน่ืองจากการ
เปลี่ยนเป็นศึกษาถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติและน่ังในสภา”

เมื่อเรว็ๆ น้ี ฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญและสมาชิกสาวก
เจ็ดสิบประชุมในสภาเพ่ือสนทนา
วา่การหารอืเชือ้เชิญการเปิดเผย เพ่ิม
ความสามัคคี และท�าให้เกิดพลัง
อย่างไร ท่านเหล่าน้ันเสนอหลักธรรม
ต่อไปน้ี โดยรูว้า่ท่านจะตัง้อยู่บน
แนวคิดเหล่าน้ีขณะค้นหาทางออก
ที่เหมาะกับท่าน วอรด์หรอืสาขา
ของท่าน และโควรมัหรอืสมาคม
สงเคราะห์ของท่าน

พลงัในจุดประสงค์
“เน่ืองจากเจ้ารว่มชุมนุมกัน . . . , 

และเห็นพ้องตอ้งกันเกีย่วกับเรือ่ง
เดยีวน้ี, และทูลถามพระบิดาในนาม
ของเราฉันใด, แม้ฉันน้ันเจ้าจะไดร้บั” 
(คพ. 42:3)

สภาเป็นช่องทางให้เรา “ท�าตาม 
พระประสงคข์องพระเจ้ารว่มกัน” 2 
กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื ไม่เพียงแบ่งปัน 
แนวคดิเท่าน้ัน แตเ่ราเชือ้เชิญการ 
เปิดเผยโดยหารอืกันเพื่อเราจะได ้
เรยีนรูส่ิ้งที่พระเจ้าทรงตอ้งการให้
เราท�าในสถานการณ์ของเรา เราจะมี
ความส�าเรจ็มากขึน้ในประสบการณ์
จากการเปิดเผยเช่นน้ันเมื่อเราจดจ�า
ดงัน้ี

1. จุดโฟกัส—เริม่ดว้ยประเด็น
ปัญหาหรอืความจ�าเป็นทีเ่ฉพาะ
เจาะจงและมีความหมาย การเน้น
ประเด็นปัญหาหรอืความจ�าเป็น
อย่างเดยีวจะเพิ่มความสามารถให้
เราก้าวหน้าไดอ้ย่างมีความหมาย จุด
โฟกัสช่วยให้เรามองไกลกวา่อาการที่
เรามองเห็น (ส่ิงที่ก�าลังเกิดขึน้) และ
พยายามเข้าใจสาเหตพุืน้ฐาน (ส่ิงน้ัน
มีผลตอ่ผู้คนอย่างไรและเพราะเหตุ

ใด) ตวัอย่างเช่น เราอาจจะหารอืกัน
เกี่ยวกับวธิี ให้ค�าปรกึษาและเช่ือมโยง
เยาวชนของเรากับสวรรคแ์ทนที่จะถก
กันเรือ่งเวลาที่เยาวชนใช้ ไปกับการดู
หน้าจอ

2. มุมมอง—วางกรอบประเด็น
ปัญหาหรอืความจ�าเป็นให้เป็นค�าถาม 
หัวข้อที่ตัง้เป็นกระทู้จะดงึความเข้าใจ
ลึกซึง้ดา้นหลักค�าสอนออกมา เราอาจ
จะถามวา่ “เราจะจัดการสถานการณ์
น้ันให้เกิดประโยชน์และเยียวยาได้
อย่างไร” หรอื “หลักค�าสอนใดจะช่วย
แก้ปัญหาน้ี ถ้าเข้าใจดขีึน้”

3. พลัง—แสวงหาการเปิดเผย แม้
สภาจะระดมความคดิหาวธิีแก้ปัญหา 
แตจุ่ดประสงคข์องสภาคอืคน้หาพระ
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่เพียง
เขียนหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือพูด
เพียงว่า “วอรด์ที่ผมเคยอยู่ก็ท�าแบบ
น้ี” ดงัที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอน เรา
ไม่ตอ้งการการประชุม เราตอ้งการ
ประสบการณ์ที่เป็นการเปิดเผย 3 การ
หารอืกันเปิดเผยทางออกที่น�าไปสู่การ
ปฏิบัติ

พลงัในกำรมส่ีวนร่วม
“จงก�าหนดผู้สอนในบรรดาพวก

เจ้า, และอย่าให้ทุกคนเป็นผู้พูดพรอ้ม
กัน; แต่ ให้พูดทีละคนและให้ทุกคน
ฟังค�ากล่าวของเขา, เพือ่วา่เมือ่ทุกคน
พูดเพือ่ทุกคนจะรบัการจรรโลงใจจาก
ทุกคน, และเพือ่มนุษย์ทุกคนจะมี
อภิสิทธิ์เท่าเทียมกัน” (คพ. 88:122)

ในสภา ความสนใจของแตล่ะบุคคล
และองคก์าร—วอรด์หรอืสาขา—รวม
กันเป็นหน่ึงเดยีว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าผู้เข้ารว่มเข้าใจดงัน้ี

1. สมาชิกสภาแตล่ะคนมีบทบาท
ส�าคญัยิ่ง สมาชิกสภาควรมีส่วนรว่ม
อย่างกระตอืรอืรน้แต่ไม่ครอบง�าสภา 
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มอบหมายเพื่อตดิตามผลภายหลัง 
ซิสเตอรช์ารอน ยูแบ็งค ์ที่ปรกึษาที่
หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญเพิ่มเตมิวา่ “พลังอยู่ ในเรา เมื่อ
เราผูกมัดตนให้กระท�า พระเจ้าจะทรง
ช�าระความพยายามของเราให้บรสุิทธิ์ 
(ด ูคพ. 43:9) การอาสาท�างานมอบ
หมายและรายงานผลเป็นส่วนส�าคญั
ของการท�าตามพันธสัญญา”

บทบำทของผู้น�ำ
“ผู้ส่ังสอนไม่ดี ไปกวา่ผู้ฟัง, ทัง้ผู้

สอนก็ไม่ดี ไปกวา่ผู้เรยีนแตอ่ย่างใด; 
และดงัน้ันพวกเขาจึงเท่าเทียมกัน” 
(แอลมา 1:26)

เพื่อปรบัปรงุสภาของเรา เราพึง
หลีกเลี่ยงแนวคดิทางโลกของการเป็น
ผู้น�า ในอาณาจักรของพระเจ้า ผู้น�า
เป็น “ทาสของคนทัง้หลาย” (มาระโก 
10:44) ในท�านองเดยีวกัน ผู้น�าสภา 
ไม่วา่เจ้าหน้าที่ควบคมุหรอืคร ูจะให้
จุดโฟกัสแต่ไม่เป็นจุดโฟกัส พึงหลีก
เลี่ยงการพูดอยู่คนเดยีวหรอืท�าการ
ตดัสินใจก่อนฟังจากสภา

ผู้น� าสภามีบทบาทส�าคัญในการ
วางกรอบจุดประสงค์ ส่งเสริมการ
สนทนา และเชือ้เชิญให้ผู้มีส่วนร่วม
รับปากว่าจะปฏิบัติ สภาท�าหน้าที่ ได้
ดีขึน้เมื่อผู้น� าสภาฟัง น�าทาง เชือ้
เชิญ ป้องกัน และเห็นคุณค่า

1. ฟัง ผู้น�าที่ดฟีังผู้พูดและฟังพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ “ข้าพเจ้าเช่ือวา่ของ
ประทานแห่งการเล็งเห็นท�างานไดผ้ล
มากขึน้” เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าว “เมื่อ
เราฟังไม่ ใช่เมื่อเราพูด” 7

2. ก�าหนดทิศทาง ผู้น�าสภาก�าหนด
ทิศทางการสนทนาโดยยอมรบัแนวคดิ
ที่เกิดขึน้ หากจ�าเป็นผู้น�าจะวางกรอบ
การสนทนาใหม่หรอืน�าการสนทนา
ดว้ยความรกั

3. เชือ้เชิญ พระเจ้าทรงท�าให้การ

เปิดเผยกระจายอยู่ ในหมู่สมาชิก
ของสภา การเชือ้เชิญให้ทุกคน—
รวมทัง้คนพูดน้อย—เสนอแนวคิด
จะเพิ่มศักยภาพของการเรียนรู้พระ
ประสงค์ของพระเจ้า

4. ป้องกัน ผู้น�าสภาสรา้งสภาพ
แวดล้อมของการแบ่งปันอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมโดยสนใจคน
ที่แบ่งปันและป้องกันการวพิากษ์
วจิารณ์รวมทัง้การตดัสิน หัวข้อที่
ละเอียดอ่อนตอ้งไดร้บัการน�าทาง
อย่างสุขุมรอบคอบ เรือ่งที่เป็นความ
ลับยังคงเป็นความลับ

5. เห็นคณุคา่ เมื่อผู้เข้ารว่มแบ่งปัน
ความคดิและแนวคดิ ผู้น�าเห็นคณุคา่
ข้อมูลน้ันโดยแสดงความขอบคณุ
และเช่ือมโยงแนวคดิที่เกี่ยวข้อง การ
เห็นคณุคา่ช่วยให้ผู้เข้ารว่มรูสึ้กเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเปิดเผย
และท�าให้พวกเขามั่นใจวา่ข้อมูลของ
พวกเขาเป็นประโยชน์

ดงัที่เปาโลสอน “ตาก็ ไม่สามารถพูด
กับมือวา่ฉันไม่ตอ้งการเธอ หรอืศีรษะ
จะพูดกับเท้าวา่ฉันไม่ตอ้งการเธอ 
แตห่ลายๆ อวยัวะของรา่งกายที่เรา
คดิวา่อ่อนแอกวา่ก็ยังเป็นส่ิงจ�าเป็น” 
(1 โครนิธ์ 12:21–22)

2. สมาชิกสภามุ่งหมายจะเพิ่ม 
ความกระจ่าง ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธสอนวา่ “ทุกคน ก่อนเขาท�าการ
คดัคา้นเรือ่งใดที่ยกมาให้สภา
พิจารณา เขาควรแน่ใจวา่เขาสามารถ
ให้ความกระจ่างในเรือ่งน้ันได้ ไม่ ใช่
คลุมเครอื และการคดัคา้นของเขาอยู่
ในความชอบธรรม” 4

3. สมาชิกสภามีจุดมุ่งหมายเป็น
หน่ึงเดยีวกัน แม้จะมีมุมมองตา่งกัน 
แตส่มาชิกสภาเป็นหน่ึงเดยีวกันใน
ขณะมุ่งหมายให้ “ ไดร้บัการน�าทาง
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์” 5 โจเซฟ 
สมิธเคยกล่าวไว้ ในระหวา่งสภาครัง้
หน่ึงวา่ “เพื่อไดร้บัการเปิดเผยและพร
ของสวรรค ์เราจ�าเป็นตอ้งให้ความคดิ
เราอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ใช้ศรทัธา มี ใจ
เดยีวและความคดิเดยีว” 6

พลงัในแผนปฏิบัติ
“มนุษย์ทุกคนจะกระท�าในหลักค�า

สอนและหลักธรรมเกีย่วกับอนาคต, 
ตามสิทธิ์เสรทีางศลีธรรมซึง่เราให้แก่
เขา” (คพ. 101:78)

สภาไม่สมบูรณ์หากไม่มีแผนจะ
ปฏิบัตกิารเปิดเผยที่ ไดร้บั ควรเชือ้
เชิญให้ผู้เข้ารว่มในสภารบัปากวา่พวก
เขาจะลงมือปฏิบัต ิ“เมื่อจบสภา ท่าน
ตอ้งมีงานมอบหมาย” ซิสเตอรจ์ีน บี. 
บิงแฮมประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญกล่าว “งานส�าคญัที่สุดเกิดขึน้
ระหวา่งการประชุม”

ผู้น�าน�าสภาไปสู่ความเข้าใจและ
ความเห็นพ้องตอ้งกัน จากน้ันเขา
เริม่ท�างานมอบหมายและบันทึกงาน
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อะไรต่ำงจำกเดมิในกำรประชุมของฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคและสมำคมสงเครำะห์

ใ นวนัอาทิตยแรกของแต่ละเดือน การสนทนาในการ
ประชุมของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคม

สงเคราะห์น�าโดยสมาชิกในฝ่ายประธานหรือหวัหนา้กลุ่ม 
การประชุมเหล่าน้ีเป็นสภาซ่ึงเรา “แนะน�าและจรรโลง
ใจ” (คพ. 43:8) ขณะหารือกนัเก่ียวกบัประเดน็ปัญหาและ
ความจ�าเป็นต่างๆ การสนทนาเหล่าน้ีน�าไปสู่การปฏิบติั
—ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม

ในวนัอาทิตยอ่ื์น เรารายงานและติดตามผลการสนทนา
และงานมอบหมายของเรา เราท�าและบนัทึกงานมอบหมาย
ใหม่ตามความจ�าเป็น การสนทนาระหวา่งการประชุม
เหล่าน้ีเนน้หลกัค�าสอนท่ีสอนในข่าวสารการประชุมใหญ่
สามญัและหวัขอ้พิเศษท่ีผูน้�าศาสนจกัรระดบัสามญัเลือก
ไวแ้ละน�าโดยสมาชิกในฝ่ายประธาน หวัหนา้กลุ่ม หรือครู
ท่ีไดรั้บเรียก ความรู้สึกท่ีเรามีในการสนทนาเหล่าน้ีสร้าง
แรงบนัดาลใจใหเ้ราปฏิบติัและเปล่ียนแปลงตนเอง

หลกัสูตรใหม่ ควำมตั้งใจใหม่
ยุคของความตัง้ใจใหม่มาพรอ้มปีใหม่และหลักสูตร

ใหม่ เราไดร้บัพรดว้ยพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต ์ความรบัผิดชอบและสิทธิพิเศษของเราคอื
แสวงหาการน�าทางจากพระองคแ์ละท�างานของพระองค ์
ความก้าวหน้าน้ีในการประชุมวนัอาทิตย์ของฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดคและสมาคมสงเคราะห์ ไม่เพียงเกี่ยวข้อง
กับการมีบทเรยีนเรือ่งการท�างานเท่าน้ัน แตเ่รา “น่ังใน
สภา” และส่งเสรมิการปฏิบัตทิี่ชอบธรรม—การปฏิบัตทิี่จะ 
“ผลักดนัผู้คนมากมายไปสู่ไซอันดว้ยบทเพลงแห่งปีตอิัน
เป็นนิจ” (คพ. 66:11) ◼
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พระวหิารส�าคญัมากตอ่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเพราะในน้ันคูส่ามีภรรยา
แตง่งานเพื่อกาลเวลาและนิรนัดร ไม่ ใช่แตง่งานจนกวา่ความตายจะ
พรากพวกเขา ตามที่ศาสนจักรประกาศไว้ ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่

โลก” เมื่อ 23 ปีก่อน “การแตง่งานระหวา่งชายและหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็น
เจ้าและ . . .ครอบครวัเป็นศนูย์กลางตอ่แผนของพระผู้สรา้งเพื่อจุดหมายปลายทาง
นิรนัดรข์องบุตรธิดาของพระองค”์ 1

หลักค�าสอนดงักล่าวอธิบายจุดยืนของเราเกี่ยวกับครอบครวั เราเช่ือเช่นกันวา่
เราตอ้งเอือ้มไปหาทุกคนดว้ยความเข้าใจ ความรกั และความเห็นอกเห็นใจ ค�าพูด
ของข้าพเจ้าในเบือ้งตน้จะเน้นเหตผุลดา้นหลักค�าสอนที่วา่ครอบครวัตามจารตี
ประเพณีมีบทบาทส�าคญัในศาสนจักรของเรา สอง ข้าพเจ้าจะอธิบายความสัมพันธ์

ระหวา่งความละเอียดอ่อนดา้นศาสนาที่รายล้อมครอบครวักับ
เสรภีาพทางศาสนา สุดท้าย ข้าพเจ้าจะเสนอหลักธรรมชีน้�าบาง
ประการเกี่ยวกับการเอือ้มไปหาคนรอบข้างเรา ทัง้ที่มีความเข้าใจ
ผิดหรอืความเห็นไม่ตรงกับเรา

ควำมเช่ือของศำสนจกัรเกีย่วกบัครอบครัว
เพื่อให้บรบิทเกี่ยวกับความเช่ือของศาสนจักรเราในเรือ่ง

ครอบครวั ข้าพเจ้าประสงคจ์ะอ้างเน้ือรอ้งจากเพลงที่เด็กๆ ของ
เรารอ้งกันบ่อยครัง้ช่ือวา่ “ฉันอยู่ ในสรวงสวรรค”์ เพลงน้ีสรปุวา่
เรามาจากไหน เราอยู่ที่น่ีท�าไม และเราจะไปที่ ไหน วสุิทธิชนยุค
สุดท้ายเรยีกส่ิงน้ีวา่แผนแห่งความรอด—แผนนิรนัดรข์องพระ
บิดาบนสวรรคข์องเรา

โดย เอล็เดอร์ 
เอม็. รัสเซลล์ บัลลำร์ด

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ในค�าปราศรยัของท่าน 
ระหวา่ง World Congress of  

Families ในซอลท์เลคซิตี ้ 

ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา เอ็ลเดอร์
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์กล่าววา่
คนทีเ่ชือ่เรือ่งการแตง่งานตาม
จารตีประเพณีตอ้งพรอ้มใจกัน
สนับสนุนเรือ่งน้ีเพือ่เสรมิสรา้ง

และปกป้องความเชือ่ ครอบครวั 
และเสรภีาพของพวกเขา

ครอบครั วความส�าคญันิรันดร์ของ  
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แท้ทีจ่รงิฉันน้ันอยู่ ในสรวงสวรรคแ์สนนานมา
อาศยัและรกัทีน่ั่นเธอและฉันแสนสุขทุกครา  

ท่านท�าไดเ้ช่นกัน
จวบจนพระบิดาทรงสรา้งสรรคแ์ผนล�า้เลิศงดงาม
เพือ่โลกและความสูงส่งนิรนัดรข์องมนุษย์ทุกนาม

พระบิดาตรสัวา่พระองคป์ระสงคผ์ู้ทีร่กัมากพอ
สละชีพเพือ่เรากลับไปหาพระได้ ไม่รัง้รอ
มีผู้ขออาสาดว้ยปรารถนาอ�านาจสวรรค์
แตเ่ยซูถวายรศัมีภาพพระบิดาพลัน

พระเยซูทรงไดร้บัเลือกมาเป็นพระเมสสิยาห์
ชนะความช่ัวความตายโดยพระสิริโรจนา
พระประทานความหวงัแห่งชีวอีันแสนอัศจรรย์—
ณ บ้านในสวรรคพ์ระบิดาทรงรอฉันทีน่ั่น 2

ขณะนึกถึงเพลงน้ีขอให้ข้าพเจ้าอธิบายองคป์ระกอบ
ส�าคญัสองสามประการของแผนแห่งความรอดเพื่อจะ
เน้นย�า้ความเป็นอมตะของเราและความเป็นนิรนัดรข์อง
ครอบครวัเรา

ก่อนชีวติน้ี เราอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา พระองคท์รงเป็นพระบิดาแท้จรงิของ
วญิญาณเราและเราเป็นบุตรธิดาทางวญิญาณของพระองค ์
ดว้ยเหตน้ีุ ทุกคนที่เกิดมาในชีวติน้ีจึงเป็นพี่น้องกันทาง
วญิญาณ

“จุดประสงค์ทัง้มวลของพระผู้เป็นเจ้า—งานและ
รัศมีภาพของพระองค์—คือเพื่อให้เราแต่ละคนได้รบัพร
ทัง้หมดของพระองค์” การเลือกเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟัง
พระบัญญัติของพระองค์ก�าหนดจุดหมายนิรันดร์ของ
เรา “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้
เป็นเจ้า โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พระองค์
ทรงท�าให้จุดประสงค์ของพระบิดามีสัมฤทธิผลและท�าให้
เราแต่ละคนได้รับความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์” 3 
การแต่งงานและสายสัมพันธ์ ในครอบครัวถูกผูกมัดโดย
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตเพ่ือให้คงอยู่หลังความตายถ้าเรา
แต่งงาน “เพื่อกาลเวลาและเพื่อช่ัวนิรันดร” ในพระวิหาร 
(คพ. 132:7)

ข้าพเจ้าหวงัวา่ค�าอธิยายโดยสังเขปน้ีจะช่วยให้ท่าน
เข้าใจวา่หลักศาสนาของเราเช่ือมโยงกับครอบครวัตาม
จารตีประเพณีสมบูรณ์เพียงใด สังคม กฎหมาย และมติ
นิยมอาจเปลี่ยน แตร่ปูแบบครอบครวัของสังคมไม่สามารถ
แทนที่และจะไม่แทนที่จุดประสงคแ์ละแผนของพระผู้
เป็นเจ้าส�าหรบับุตรธิดาของพระองค์

ในโลกทุกวนัน้ีที่การแตง่งานและบุตรนับวนัจะมีความ
ส�าคญัน้อยลง ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายไม่ โดดเดีย่วในการก�าหนดให้ครอบครวัตาม
จารตีประเพณีเป็นองคป์ระกอบส�าคญัที่สุดประการหน่ึง
ดา้นหลักค�าสอน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวไวว้า่ “พระองค ์
[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงสรา้งชายหญิงให้มีความสุข ให้พวกเขา
รว่มทางกับคนเตมิเต็มพวกเขา มีประสบการอันน่าพิศวง
ของความรกั รกัและเป็นที่รกั และเห็นความรกัของพวก
เขาออกผลในลูกหลาน” 4

นิกายแบ๊ปตสิม์เซาเธิรน์ประกาศวา่ “การแตง่งานคอืการ
ท�าให้ชายหน่ึงคนกับหญิงหน่ึงคนเป็นหน่ึงเดยีวกันในข้อ
ผูกมัดแบบพันธสัญญาช่ัวชีวติ . . . สามีภรรยามีคา่เท่ากัน
ตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า เน่ืองจากพระองคท์รงสรา้งทัง้
คูต่ามรปูลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า” 5. . .

ความเช่ือตามหลักค�าสอนของเราเกี่ยวกับครอบครวั 
นิรนัดรแ์ละถ้อยแถลงของผู้น�าศาสนาครสิตท์ี่ โดดเดน่อีก 
หลายท่านท�าให้เข้าใจง่ายขึน้วา่เหตุใดเราจึงทุ่มเทให้การ 
ปลูกฝัง ปกป้อง และส่งเสรมิครอบครวัตามจารตีประเพณี

กำรสนับสนุนทำงโลกส�ำหรับทศันะทำงศำสนำ
มีคนคดิวา่หลักค�าสอนและถ้อยแถลงเหล่าน้ันเป็น

ทัศนะทางศาสนาที่ ไรเ้หตผุล อย่างไรก็ด ีศาลสูงสุดของ
สหรฐัออกมายอมรบัในเดอืนมิถุนายน ปี 2015 วา่คนที่
จรงิใจและมีเหตผุลอาจเห็นตา่งไดถ้ึงแม้จะรบัรองการ
แตง่งานกับเพศเดยีวกัน

“การแตง่งานศักดิสิ์ทธิ์ส�าหรบัคนที่ด�าเนินชีวติตาม
ศาสนาของพวกเขา. . .

“. . . มีการอ้างถึงความสวยงามของการแตง่งานในต�ารา
วชิาศาสนาและปรชัญาที่ก้าวข้ามเวลา วฒันธรรม และ
ความเช่ือ เช่นเดยีวกับในศิลปะและวรรณกรรมทุกรปูแบบ 
จึงสมควรและจ�าเป็นตอ้งพูดวา่การอ้างถึงเหล่าน้ียึดหลัก
ความเข้าใจที่วา่การแตง่งานคอืการสมรสระหวา่งคนตา่ง
เพศสองคน. . .

“. . .การแตง่งานในทัศนะของพวกเขาคอืการอยู่กินตาม
ธรรมชาตขิองชายและหญิง ทัศนะน้ีมีมาแตช้่านาน—และ
ยังคงมีตอ่ไป—อย่างซ่ือสัตย์ ในคนที่จรงิใจและมีเหตผุลที่
น่ีและทั่วโลก” 6

ศาลสูงสุดรบัรองอย่างถูกตอ้งวา่คนที่จรงิใจและมีเหตผุล
จ�านวนมากในโลกยังคงรบัรองการแตง่งานตามจารตี
ประเพณี
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ควำมเช่ือ ครอบครัว และเสรีภำพ
การเข้าใจวา่คนที่จรงิใจและมีเหตผุลอาจมองการ

แตง่งานเป็นเรือ่งระหวา่งคนตา่งเพศสองคนเท่าน้ัน จัตรุสั
สาธารณะตอ้งรองรบัและเสรภีาพทางศาสนาตอ้งคุม้ครอง
ทัศนะเช่นน้ัน โดยแท้แล้ว เพราะความเช่ือทางศาสนาส่ง
ผลตอ่วธิีที่ผู้เช่ือมองจุดประสงคข์องชีวติ ทัศนะดงักล่าวจึง
ส่งผลตอ่วธิีที่พวกเขาปฏิสัมพันธ์กับสังคม

ข้าพเจ้านึกถึงเรือ่งที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กเล็กที่ครขูอง
พวกเขาอ่านเรือ่งเจ้าชายสองคนหลงรกักันให้ฟัง ครนู�า
เสนอเน้ือหาน้ีโดยไม่มีการเตอืนหรอืการแจ้งให้ทราบ เมื่อ
ผู้ปกครองขอให้แจ้งถ้าจะอ่านเรือ่งน้ีอีกครัง้ในอนาคต 
โรงเรยีนปฏิเสธ 7

ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะไดร้บัความเสียหายหรอืไมถ่า้ผู้
ปกครองน�าบุตรหลานออกจากโรงเรยีนเมื่อครสูอนเน้ือหา
ขัดกับความเช่ือของพวกเขา การตดัสินใจของโรงเรยีนดู
เหมือนจะท�าลายบทบาทการเลีย้งดบูุตรของบิดามารดา
โดยตรง

เรามีชีวติอยู่ ในยุคของความสุดโตง่ บ่อยครัง้การ
ประนีประนอมดเูหมือนยุ่งยากและห่างไกล เราไดย้ินเรือ่ง
ราวของคนที่พยายามรกัษามาตรฐานของพวกเขาเพียงเพื่อ
ถูกกล่าวหาวา่หัวดือ้หรอืใจแคบ หรอืถูกลงโทษอย่างไม่มี
เหตผุล

เกือบ 200 ประเทศของโลก รวมทัง้สหรฐั ส่วนใหญ่

ยอมรบัอภิสิทธ์ิของบิดามารดาในการสอนบุตรธิดาเมื่อ
พวกเขาลงนามในกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 18 ของสนธิสัญญาน้ี
กล่าววา่ “รฐัภาคี . . . เคารพเสรภีาพของบิดามารดา . . . 
ในการให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตาม
ความเช่ือของตน” 8

ความคุม้ครองสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศข้อน้ี
สอดคล้องกับจุดยืนของศาสนจักร ซ่ึงกล่าวไว้ ในถ้อยแถลง
เรือ่งครอบครวัวา่ “บิดามารดามีหน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์ที่จะ
เลีย้งดลููกๆ ดว้ยความรกัและความชอบธรรม . . . สอนพวก
เขาให้รกัและรบัใช้กัน [และ] ให้เช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้า . . . สามีและภรรยา—บิดาและมารดา—จะมี
ความรบัผิดชอบตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการปฏิบัตภิาระหน้าที่
เหล่าน้ีให้ลุล่วง” 9

เราอาจรูสึ้กเหมือนมีกระแสตอ่ตา้น แตม่ีมากมาย
สนับสนุนให้เราสืบสานทัศนะของการแตง่งานตามจารตี
ประเพณีตอ่ไป ข้าพเจ้าระบุช่ือไปแล้วเพียงสองสามแหล่ง 
และยังมีอีกหลายแหล่ง

เราตอ้งพรอ้มใจกันสนับสนุนเรือ่งน้ีเพื่อเสรมิสรา้งและ
ปกป้องความเช่ือ ครอบครวั และเสรภีาพของพวกเขา บาง
คนพยายามด�าเนินการถอนสิทธิ์เหล่าน้ีของเรา เรือ่งที่เป็น
ข่าวเรือ่งหน่ึงรายงานวา่มีคนทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์
ให้การท�าลายความคุม้ครองเสรภีาพทางศาสนาในสหรฐั 10
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ข้าพเจ้าเช่ือวา่เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองเพื่อนรว่มงานของข้าพเจ้าพูดถึงการ
คกุคามท�านองน้ีไดด้ทีี่สุด “แม้เมื่อเราพยายามสุภาพ
อ่อนน้อมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แตเ่ราตอ้งไม่
ประนีประนอมหรอืคลายความยึดมั่นตอ่ความจรงิที่เรา
เข้าใจ เราตอ้งไม่ละทิง้จุดยืนหรอืคณุคา่ของเรา” 11

ถ้าคนที่คดัคา้นเรายึดมั่นคณุคา่ของความหลากหลาย
และความเท่าเทียมกันจรงิๆ เราน่าจะสามารถท�างานรว่ม
กันไดเ้พื่อให้เกิดความเห็นใจและสันตสุิข การยัดเยียด
ความเช่ือของคนหน่ึงให้อีกคนหน่ึง ดงักรณีเกิดกับเด็ก
ที่ครอู่านเน้ือหาขัดกับความประสงคข์องผู้ปกครอง จะ
ลดความหลากหลายและเกิดความไม่เท่าเทียมกัน การ
ประนีประนอมและให้ความรกัแก่บุตรธิดาทุกคนของพระ
ผู้เป็นเจ้าซ่ึงเป็นพี่น้องของเราจะช่วยเราสรา้งสังคมที่สงบ
สุขมีความเช่ือและอุดมคตหิลากหลาย

หลกัธรรมช้ีน�ำเกีย่วกบักำรรักกนั
ข้าพเจ้าพูดเรือ่งความส�าคญัของการแตง่งานตามจารตี

ประเพณีไปแล้วและเราตอ้งปกป้องสิทธิ์ของเรา ข้าพเจ้า
จะขออธิบายสาเหตทุี่เราควรยื่นมือแห่งมิตรภาพให้คนที่ ไม่
เห็นดว้ยกับเรา พระเยซูครสิตท์รงบัญชาวา่

“จงรกัศัตรขูองท่าน อวยพรคนที่สาปแช่งท่าน ท�าดตีอ่
คนที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ ใช้
ท่านอย่างดหูมิ่น และข่มเหงพวกท่าน” 

“เพื่อวา่พวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้
สถิตในสวรรค”์ (มัทธิว 5:44–45)

เราไม่และไม่ควรรงัเกียจสมาชิกครอบครวัที่เราไม่เห็น
ดว้ยฉันใด เราไม่สามารถและไม่ควรรงัเกียจคนที่มองหรอื
คดิหรอืกระท�าตา่งจากเราฉันน้ัน เราแสดงให้เห็นความ
เป็นคนดทีี่สุดของเราเมื่อเราแสดงความรกัและความ
กรณุาตอ่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า เราแสดงให้
เห็นการเป็นสานุศิษย์ของเราเมื่อเราไม่ท�าเสียงแข็งกรา้ว 
เมื่อเราไม่ดถููกเย้ยหยัน และเมื่อเราเข้าไปในจัตรุสั
สาธารณะโดยมุ่งหมายจะให้เกิดผลดผี่านความเข้าใจและ
ความเคารพกัน

เมื่อเรว็ๆ น้ีศาสนจักรสนับสนุนการออกกฎหมายที่คลาย
กังวลของชุมชน LGBT (เลสเบีย้น เกย์ รกัรว่มเพศ และ
คนผิดเพศ) และคลายกังวลของผู้มีความละเอียดอ่อน
ดา้นศาสนาที่ถือปฏิบัตกิันมา การออกกฎหมายจะคุม้ครอง
กลุ่มคน LGBT ไม่ ให้ถูกไล่ออกจากงานหรอืไม่มีที่อยู่เพราะ
ความโน้มเอียงทางเพศหรอืตวัตนของพวกเขา พรอ้มๆ กับ

คุม้ครองมโนธรรมดา้นศาสนาและสิทธิ์ ในการปฏิบัตติาม
ความเช่ือทางศาสนาที่ตนยึดถือ 12

ไม่มีฝ่ายใดได้ทัง้หมดที่ต้องการ แต่งานของเรากับ
ชุมชน LGBT และสภานิติบัญญัติยูทาห์ลดความแตกแยก
ในชุมชนของเราโดยไม่ละทิง้หลักธรรมส�าคัญ 13 เรา
สามารถรักกันได้ โดยไม่ละทิง้หลักศาสนาของเรา และเรา
สามารถพูดถึงอุดมคติเหล่าน้ันได้ โดยไม่ลดความส�าคัญ
ของผู้อื่น

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างสูงสุดของการรักผู้อื่น 
หลายช่ัวโมงก่อนทรงเริ่มกระบวนการที่เจ็บปวดของการ
ช�าระบาปให้เราแต่ละคน พระองค์ทรงพบกับเหล่าอัคร
สาวกเพื่อเสวยอาหารปัสกา—พระกระยาหารมือ้สุดท้าย
ของพระองค์—และประทานค�าแนะน�าสุดท้ายท่ีพระองค์
จะทรงมอบให้ ในความเป็นมรรตัย หน่ึงในค�าสอนเหล่า
น้ันคือค�าประกาศปลุกใจที่เปลี่ยนชีวิต “เราให้บัญญัติ
ใหม่ ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซ่ึงกันและกัน เรารักพวก
ท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างน้ัน” 
(ยอห์น 13:34)

เราสามารถระบุและช่ืนชอบประโยชน์ของการแตง่งาน
ระหวา่งชายหญิงได้ โดยไม่ดหูมิ่นหรอืท�าลายคนที่คดิตา่ง
จากเรา ไม่วา่จะมีความเช่ือหรอืการปฏิบัตอิย่างไร ในฐานะ
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พี่น้องกันเราควรพยายามเข้าใจกัน จ�าไวว้า่สุดท้ายแล้ว
ทัง้คนที่แตง่งานและคนโสดล้วนเป็นส่วนหน่ึงในแผน
อันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า

สรุป
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกับไฮรมัพี่ชายท่านถูก

กลุ่มคนรา้ยสังหารเมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1844 
ขณะพวกท่านอยู่ ในความคุม้ครองของรฐั หลังจากมรณ
สักขี การข่มเหงและกลุ่มคนรา้ยขู่จะท�าลายสมาชิกของ
ศาสนจักรขณะพวกเขาก�าลังสรา้งพระวหิารนอว ูแต่
พวกเขาเดนิหน้าสรา้งตอ่ทัง้ที่รูว้า่พวกเขาจะตอ้งจาก
พระวหิารน้ันไป ก่อนถูกกลุ่มคนรา้ยขับไล่ พวกเขา
เข้าพระวหิารทัง้กลางวนัและกลางคนืเพื่อท�าสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์ที่จะท�าให้ครอบครวัพวกเขาเป็นหน่ึงเดยีวกัน
ช่ัวนิรนัดร ์14

ในการลากเกวยีนไปหุบเขาซอลท์เลค ปู่ย่าตาทวด
ฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาข้าพเจ้าประสบความทุกข์และ
ความขาดแคลนมากมาย ครอบครวัผู้บุกเบิกถูกความ
ตายพลัดพราก และแม้จะต้องฝังบุตรธิดา คู่ครอง บิดา
มารดา ปู่ย่าตายาย และมิตรสหายระหวา่งการลากเกวยีน
ไปตะวนัตก แต่พวกเขาเรง่รดุไปข้างหน้า

ศรทัธาของพวกเขาในแผนซ่ึงพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง
รกัเราทรงออกแบบไวท้�าให้พวกเขากล้าเผชิญความท้าทาย
มากมาย พวกเขาเสาะหาที่หน่ึงซ่ึงพวกเขาจะสามารถเลีย้ง
ดคูรอบครวัให้รกัพระผู้เป็นเจ้าและรบัใช้พระองค์ ได้ โดย
ไม่ถูกข่มเหง ข้าพเจ้าขอบคณุที่พวกเขาน�าทาง

หลักค�าสอนและหลักศาสนาของศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเริม่ต้นและจบลงที่
ครอบครวั ข้าพเจ้าย�า้ส่ิงที่กล่าวไวข้้างตน้ เราเช่ือวา่เรา
มีชีวติก่อนชีวติบนโลกน้ีในฐานะสมาชิกครอบครวัทาง
วญิญาณก่อนเกิดของพระผู้เป็นเจ้า และในฐานะบุตรธิดา
ของพระบิดามารดาสวรรคเ์ราตอ้งเตรยีมขณะอยู่บนแผ่น
ดนิโลกเพื่อกลับไปรบัพรที่สัญญาไวก้ับคนที่รกัษาพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

ความรูน้ี้จะเตรยีมเราแตล่ะคนให้พรอ้มส�าหรบัวนัน้ัน
เมื่อเราตายและรูจุ้ดประสงคแ์ท้จรงิของแผนซ่ึงพระองค์
ทรงมีเพื่อเราเมื่อเรากลับไปที่ประทับศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้
เป็นเจ้า ดว้ยเหตน้ีุ ดงักล่าวไว้ ในถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั 
“เราเรยีกรอ้งประชาชนพลเมืองและเจ้าหน้าที่รฐับาลผู้มี
ความรบัผิดชอบทุกหนแห่งให้ส่งเสรมิการวางมาตรการ
เหล่าน้ันเพื่อธ�ารงและเสรมิสรา้งความมั่นคงให้ครอบครวั
ในฐานะหน่วยพืน้ฐานของสังคม” 15 ◼
จากค�าปราศรยัเมือ่วนัที ่27 ตลุาคม ค.ศ. 2015
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ภำพแห่งศรัทธำ

อแมนดา จิรี
เคปทาวน์ แอฟรกิาใต้

ดิฉนัไม่แขง็ขนัราวแปดปี ระหวา่ง
น้ีดิฉนัคบเพื่อนผดิ คุณแม่ของดิฉนั
ป่วยระยะสุดทา้ย ดิฉนัเศร้ามาก 
รู้สึกเควง้ควา้งวา่งเปล่า ดิฉนัเร่ิม
สงสยัวา่ “คร้ังสุดทา้ยท่ีดิฉนัมีความ
สุขจริงๆ คือเม่ือใด”

แลว้ดิฉนักนึ็กถึงเวลาท่ีอยูใ่น
องคก์ารเยาวชนหญิง ดิฉนัทราบดี
วา่นัน่เป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีดิฉนัรู้สึกมี
ความสุขจริงๆ ดิฉนัตดัสินใจกลบั
ไปโบสถใ์นวนัอาทิตยต่์อมา ดิฉนั
พบกบัประธานสาขาและเร่ิมเสน้
ทางการกลบัใจ

ไม่นานหลงัจากนั้นดิฉนัไดรั้บ
เรียกใหท้�างานกบัองคก์ารเยาวชน
หญิง เม่ือเราท่องสาระส�าคญัเยาวชน
หญิง ดิฉนัจ�าไดท้นัที! ทุกวนัน้ี ทุก
คร้ังท่ีดิฉนัท่องสาระส�าคญั ดิฉนัได้
รับการยนืยนัวา่ศาสนจกัรเป็นพ้ืนท่ี
ของดิฉนั

เมือ่ชีวติท้าทายในช่วงวยัรุน่ของอแมนดา 
เธอตกไปจากศาสนจักรขณะมองหาประสบ
การณ์ใหม่ๆ หลายปีหลังจากน้ัน อแมนดา
รูสึ้กเควง้ควา้งวา่งเปล่า การหาความสุขเริม่
กับค�าถามส�าคญัข้อหน่ึง
โคดี ้เบลล์, ช่ำงภำพ

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ
ดูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคน้หาความสุขของอแมนดาไดท่ี้ 
liahona .lds .org
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิพบความสุขจากประธานโธมสั 
เอส. มอนสนัไดท่ี้ lds .org/ go/ 11839



ผมจบการเป็นผู้สอนศาสนาใน 
คณะเผยแผ่อิลลินอยส์ ชิคาโก

เซาธ์เมื่อผมไดร้บัอนุญาตพิเศษ 
ให้ ไปเยี่ยมเขตที่เคยท�างานและรบั
ประทานอาหารค�า่กับครอบครวัทรี
มิลโล ผมรบัใช้ ในวอรด์ของพวกเขา
ทัง้ปีและสนิทกับพวกเขา

ขณะรบัประทานอาหาร บราเดอร์
ทรมีิลโลกระตุน้ให้ผมแบ่งปันข่าวสาร
แห่งความสุขอย่างน้อยหน่ึงครัง้
ระหวา่งกลับบ้าน เขาบอกวา่พระเจ้า
จะทรงส่งคนมาให้ผมช่วยบนเที่ยวบิน
น้ัน ผมสัญญากับเขาวา่จะแบ่งปัน

นับจากเวลาน้ันจนถึงเวลาที่ผม
ออกจากชิคาโก ผมสวดอ้อนวอนขอให้
ไดร้บัการยืนยันดว้ยวา่พระเจ้าจะทรง
ยอมรบัการเสียสละของผมในการรบั
ใช้งานเผยแผ่

สามสัปดาห์ตอ่มา ผมขึน้เครือ่ง
บินที่จะพาผมกลับบ้าน เมื่อผมเดนิ

ไปถึงที่น่ัง คนในที่น่ังข้างผมเงยหน้า
มอง “ ไม่มีทาง!” เธอบอก “ ไม่อยาก
จะเช่ือ!”

ความคดิแรกของผมคอื “เยี่ยม 
เลย เธอเกลียดมอรมอน!” เมื่อผมน่ัง 
ลง เธอบอกผมวา่เธอช่ือเคลลีย์และ 
เธอเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ เธอ 
แสดงให้เห็นวา่เธอรูสึ้กมีความสุขมาก 
ที่ผู้สอนศาสนาน่ังใกล้กับเธอ เคลลีย ์
บอกผมวา่คนสุดท้ายที่เธอน่ังดว้ยเป็น
พวกตอ่ตา้นมอรมอนและแสดงความ
คดิเห็นเกี่ยวกับศาสนาใหม่ของเคลลีย ์
อย่างไม่เกรงใจ เคลลีย์สับสนและมี
ค�าถาม เธอจึงสวดอ้อนวอนขอค�าตอบ
และการปลอบโยน

ผมสวดอ้อนวอนในใจและเป็น
พยานถึงความจรงิของพระกิตตคิณุ
และความรกัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่
บุตรธิดาของพระองคร์วมทัง้ตอ่เธอ 
ผมบอกเธอเกี่ยวกับค�าแนะน�าที่ผม

ไดร้บัจากบราเดอรท์รมีิลโล ผมพูดว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมช่วงเวลา
พิเศษน้ีให้เธอ

เคลลีย์น� ้าตาคลอและขอบคณุผม 
เธอพูดดว้ยวา่ “ดฉัินบอกไดเ้ลยวา่คณุ
เป็นผู้สอนศาสนาที่ดแีละพระเจ้าทรง
ยอมรบัการเสียสละของคณุ” ผมรูสึ้ก
ทันทีถึงความรกัอย่างสุดซึง้ที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงมีตอ่ผม คราวน้ีผมรอ้งไห้ 
ผมน� ้าตาคลอ ขอบคณุเคลลีย์ และ
บอกเธอวา่เธอเป็นค�าตอบการสวด
อ้อนวอนของผม ผมตอบค�าถามของ
เธออีกสองสามข้อ และเราแลกที่อยู่
อีเมลกัน

เที่ยวบินของผมลงจอด เราโบกมือ
ลาขณะเธอเดนิไปขึน้เที่ยวบินถัดไป 
ผมจะส�านึกคณุตลอดไปที่พระบิดา
บนสวรรคเ์ต็มพระทัยประทานพรเรา
ในวธิีที่ละมุนละม่อมเช่นน้ัน ◼
ลีไว เคมพต์นั, รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ภา
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ค �าตอบของการสวดออ้นวอนใหก้นั

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

เ ม่ือผมเดินไปถึงท่ีนัง่ คนใน
ท่ีนัง่ขา้งผมเงยหนา้มอง 

“ไม่มีทาง!” เธอบอก
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ก ารเรียกของ 
ดิฉนัในองคก์าร 

เยาวชนหญิงมีสมัฤทธิ
ผลยากข้ึนทุกที ดิฉนั
ไม่ทราบจะท�า 
อยา่งไรดี

การดูแลลกูนอ้ยท่ีเจบ็ป่วยและการ
เรียกของดิฉนั

เ มื่อดฉัินไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นที่
ปรกึษาองคก์ารเยาวชนหญิงของ

วอรด์ ดฉัินยอมรบัการเรยีก แตก่ังวล
วา่จะท�าอย่างไร ดฉัินรูสึ้กไม่พรอ้ม 
และดฉัินก�าลังประสบการทดลอง
อย่างหน่ึง

สามเดอืนกอ่นไดร้บัการเรยีกน้ี  
นิโคลัสลกูน้อยของดฉัินเกิดหลงัการ 
ตัง้ครรภท์ีม่คีวามเส่ียงสูง เขาตอ้งได ้
รบัการดแูลตอ่เน่ืองจากแพทย์ ไมก่ี่ 
สัปดาหห์ลังเกดิ มีจดุแดงเล็กๆ บน
เปลือกตาของเขาและเริม่โตขึน้ทลีะ
นิด กุมารแพทยข์องเราอธบิายวา่จดุ
น้ันคอืเน้ืองอกและจะหายไปหลงัจาก
นิโคลัสอายหุน่ึงขวบ แตเ่น้ืองอกโต
เรว็มาก จนปิดเบ้าตาและจะส่งผลเสีย
ถาวรตอ่การมองเห็นของเขาถา้ไมร่กัษา

เราตดัสินใจเริม่เคมีบ�าบัดดว้ย
ความล�าบากใจ รา่งกายที่อ่อนแอของ
นิโคลัสปฏิเสธการรักษา เขามี ไข้ทุก
วนั ตดิเชือ้ตลอด และน� ้าหนักลด ขัน้
ตอนการรกัษาท�าให้เขารอ้งไห้งอแง
มาก การเรยีกของดฉัินมีสัมฤทธิผล
ยากขึน้ทุกทีภายใตส้ภาพเหล่าน้ี ดฉัิน
ไม่ทราบจะท�าอย่างไรดี

ขอบคณุที่สามีสนับสนุนดฉัิน 
เรารูสึ้กวา่ดฉัินควรท�าตอ่ ประธาน
เยาวชนหญิงสนับสนุนดฉัินเช่นกัน 

เธอเป็นสตรทีี่อดทนและซ่ือสัตย์ เธอ
ช่วยให้ดฉัินเห็นคณุสมบัตทิี่ดฉัิน
ไม่รูว้า่ตนมีและช่วยให้ดฉัินพบวธิีรบั
ใช้ ไดอ้ย่างที่ดฉัินนึกไม่ถึง

การอยู่กับเยาวชนหญิงแตล่ะ
สัปดาห์ช่วยให้ดฉัินไม่หมกมุ่นกับ
กิจวตัรของการฉีดยา การตรวจ และ
แพทย์ ท�าให้ดฉัินไม่เสียเวลารูสึ้ก
สงสารตวัเองหรอืสงสัยวา่ท�าไมเกิด
เรือ่งแบบน้ีกับทูตสวรรคน้์อยๆ ของ
ดฉัิน การเรยีกของดฉัินเป็นพร และ
กว่าจะรู้ตัวนิโคลัสก็ โตขึน้และการ
รกัษาสิน้สุด นิโคลสักลายเป็นเด็กชาย
ที่มีความสุข สุขภาพด ีและมีพลังเต็ม
เป่ียม

การรบัใช้ธิดาที่กล้าหาญเหล่าน้ัน
ของพระบิดาบนสวรรค์ ไดช่้วยให้
ดฉัินเอาชนะความรูสึ้กไม่คูค่วร 
พัฒนาความผูกพันนิรนัดรฉั์น
มิตร คน้พบพรสวรรคข์องตนเอง 
และปรบัปรงุความรบัผิดชอบใน
ฐานะมารดาและภรรยา

พระเจ้าไม่ทรงน�าการทดลองไป
จากเราทุกครัง้ แตด่ฉัินรูสุ้ดหัวใจวา่
พระองคเ์ต็มพระทัยช่วยเราให้มีพลัง
เผชิญการทดลองเหล่าน้ันเสมอ ◼
อารีเอเล เควอิรอซ เมเยอร์ ฟิสเชอร์,  

ซานตากาตารีนา บราซิล



วั  นฝนตกวนัหน่ึงในฤดใูบไมร้ว่ง ผม
เข้าไปในหอ้งใตห้ลงัคาและสังเกต

เห็นรรูัว่ น� ้าหยดลงมาจากหวัตะปูตอก
หลังคาระหวา่งคานค�า้หลงัคาสองตวั 
หลายปีกอ่น ผมเคยซ่อมหลายอย่างใน
บา้นและไมก่ลวัแม้ตอ้งทดลองท�าโครง
การใหม่ๆ แตค่ราวน้ีผมก�าลงัประสบ
ปัญหาส่วนตวัและขาดความม่ันใจ ผม
รูสึ้กเหมอืนไม่มคีวามเขม้แข็งทาง
อารมณ์จะจัดการกบัรรูัว่ แมจ้ะรูว้า่มี
บางอยา่งตอ้งท�ากอ่นถงึฤดหูนาว

หน่ึงหรอืสองสัปดาหต์อ่มา ผมขึน้
ไปบนหลงัคาพรอ้มมดีเอนกประสงค ์
เกรยีง และปืนยงิกาวยาแนวหลงัคา 
ผมคดิวา่ผมแคต่อ้งหาตน้เหตขุองรรูัว่
และใช้กาวอดุ แต่ไมรู่ว้า่ตน้เหตอุยู่ตรง
ไหน ผมรูสึ้กทอ้ ผมหยุดครูห่น่ึงและ
กล่าวค�าสวดอ้อนวอน ทลูขอใหพ้ระเจา้
ทรงน�าผมไปยงัจดุทีผ่มจะซ่อมรรูัว่

การสวดออ้นวอนบนหลงัคา
ได ้ผมคาดหวงัใหพ้ระองคแ์สดงใหผ้ม
เห็นจดุน้ัน แตม่คี�าหน่ึงเขา้มาในใจผม
แทน ค�าน้ันคอื ตรวจดสิู

น่ีไม่ ใช่ค�าตอบที่ผมตอ้งการ แต่
ผมก็เริม่มองไปรอบๆ ตาของผมจ้อง
อยู่ที่ช่องลม ผมดงึแผ่นหลังคาสอง
แผ่นเล็กๆ ข้างช่องลมออกและเห็น
ส่ิงที่เหมือนตน้เหตขุองรรูัว่ ผมตดั
กาวแห้งเก่าๆ ออกและทากาวใหม่ลง
ไปจ�านวนมาก ผมใส่แผ่นหลังคาเข้าที่
เดมิและไม่ถึงหน่ึงช่ัวโมงผมก็ท�างาน
น้ีเสรจ็ จิตใจที่ห่อเหี่ยวสดช่ืนขึน้ ผม
รูสึ้กดกีับตวัเองเพราะส่ิงที่ผมท�าเพื่อ
แก้ปัญหา ในระหวา่งฝนตกครัง้ตอ่มา 
ผมมองรรูัว่ในห้องใตห้ลังคาและพบวา่
แห้งสนิท!

ผมนึกถึงออลิเวอร ์คาวเดอรผีู้ 
“ ไม่ ใช้ความคดินอกจากจะถาม” 
(คพ. 9:7) ผมเหมือนเขาตรงที่คาด

หวงัให้พระเจ้าประทานค�าตอบการ
สวดอ้อนวอนให้รวดเรว็ทันใจโดยไม่
พยายามท�าส่วนของตน และผมคดิวา่
จิตใจผมสดช่ืนขึน้มากเมื่อผมทุ่มเท
ความพยายามเพื่อ “ศึกษาไตรต่รอง” 
(คพ. 9:8)—เพื่อตรวจด ูผมเรยีนรูว้า่
พระเจ้าจะไม่ทรงท�าทุกอย่างให้เรา 
พระองคจ์ะทรงช่วยและน�าทางเรา 
แตท่รงคาดหวงัให้เราท�าส่วนของเรา
เท่าที่เราจะท�าไดเ้พราะการท�าเช่นน้ี
ท�าให้เราเตบิโต ◼
แวเลียนท ์เค. โจนส์, รัฐมิชิแกน 

สหรัฐอเมริกา

ผมแค่ตอ้งหาตน้เหตุของรูร่ัว 
แต่ผมไม่รู้วา่อยูต่รงไหน ผม

จึงหยดุครู่หน่ึงและกล่าวค�าสวด
ออ้นวอน
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ผมเป็นพอ่ท่ีมสุีขภาพด ีมลีกูท่ีน่า
รกัสองคน ผมเป็นสามขีองภรรยา

ทีย่อดเยีย่มและขยนัขนัแข็ง ผมมี
งานอาชีพทีด่มีรีายไดแ้น่นอน ชีวติดู
เหมอืนจะสมบรูณ์แบบ แต่โลกของผม
เริม่แตกเป็นเส่ียงๆ เมือ่แพทย์วนิิจฉัย
วา่ผมเป็นมะเรง็หลงัโพรงจมูก มะเรง็
ช่วงศีรษะและคอทีพ่บนานๆ ครัง้

เวลาน้ัน ผมก�าลังรบัใช้เป็นที่
ปรกึษาของอธิการ และเราก�าลังจัด
แข่งบาสเกตบอลประจ�าปีที่ โบสถ์
ขณะที่ผมเริม่รูสึ้กป่วยมาก ผมไปพบ
แพทย์และหลังจากตรวจทางห้อง
ปฏิบัตกิารหลายครัง้ แพทย์แจ้งวา่
ผมเป็นมะเรง็หลังโพรงจมูกระยะที่ 
4 ผมวติกและกลัวมาก ผมสงสัยวา่น่ี
เป็นวาระสุดท้ายของชีวติผมหรอืและ
จะเกิดอะไรขึน้กับครอบครวัถ้าผม
ตาย ส่ิงเดยีวที่ผมพึ่งไดจ้รงิๆ เพื่อขอ
การน�าทางและการปลอบโยนคอืการ
สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์

น่ีเป็นวาระสุดทา้ยของชีวติผมหรือ
หลังจากสวดอ้อนวอนตอ่เน่ืองสาม

วนั ผมรูสึ้กประหน่ึงพระสุรเสียงที่
อ่อนโยนกระซิบวา่ “อย่ากลัว”

นับจากวนิาทีน้ันเป็นตน้มา ความ
กลัวตายไม่อยู่ ในความคดิผมอีกเลย 
สถานการณ์ยังคงยากส�าหรบัผม มีครัง้
หน่ึงผมกลืนอาหารไม่ไดแ้ละผมไม่
สบายจนนอนไม่หลับ แตผ่มไม่ยอม
แพ้หรอืหันหลังให้พระผู้เป็นเจ้า—
และพระองคท์รงช่วยผม

มะเรง็ของผมสงบมาได ้18 ปีกวา่
แล้ว ผมไม่ทราบวา่พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงยอมให้ผมมีชีวติอีกนานเท่าใด แต่
ผมดี ใจที่ผมยังสามารถรบัใช้พี่น้อง
ชายหญิงของผมได ้ผมรูว้า่พระบิดา
บนสวรรค์ ไม่เคยจากเราไปไหนหรอื
ทอดทิง้เรา และถ้าเราตอ้งการรบัพร
จากพระผู้เป็นเจ้า เราจะจากพระองค์
ไปหรอืทอดทิง้พระองค์ ไม่ได ้◼
แซมซนั โฮ, ฮ่องกง จีน
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โดย เดสตนีิ ยำร์โบร

ทั ้
  งคณุพ่อและคณุแม่ของดฉัิน
เคยรบัใช้งานเผยแผ่ เมื่ออายุ
ยังน้อยดฉัินไดฟ้ังเรือ่งราวงาน

เผยแผ่ของพวกท่านและฝันวา่สักวนั
ดฉัินจะสามารถรบัใช้พระเจ้าในฐานะ
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

การเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนาของ
ดฉัินเป็นเวลามีคา่ที่สุดช่วงหน่ึง
ของชีวติดฉัิน ดฉัินสนิทกับพระเจ้า
มากกวา่แตก่่อน ดฉัินไดร้บัจดหมาย
เรยีกให้ ไปคณะเผยแผ่ฮังการ ี
บูดาเปสตแ์ละเข้าศนูย์ฝึกอบรม 
ผู้สอนศาสนาโพรโว (เอ็มทีซี) โดย
ตัง้ใจจะถวายทัง้หมดแดพ่ระบิดาบน
สวรรคข์องดฉัิน

การอยู่ที่เอ็มทีซีเป็นประสบการณ์
ทางวิญญาณอย่างไม่น่าเช่ือส�าหรับ
ดฉัิน เมื่อดฉัินใกล้ชิดพระเจ้ามาก
ขึน้ ดฉัินสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจขอ
ให้ดฉัินเต็มใจท�าทุกส่ิงที่พระองคท์รง
ขอและสัญญาวา่ดฉัินจะรกัชาวฮังการี
สุดหัวใจ

ดฉัินป่วยเมื่อใกล้จบประสบการณ์
ที่เอ็มทีซี หลังจากกลับมารกัษาตวัที่
บ้านช่วงสัน้ๆ ดฉัินไดร้บัโอกาสให้ ไป

ท�างานเผยแผ่ที่ฮังการตีอ่ ดฉัินมีผู้ฝึก
ที่ยอดเยี่ยมคอืซิสเตอรซั์นไชน์ เนส
เตอร ์เธอสอนดฉัินให้รบัรูพ้ระเมตตา
อันละเอียดอ่อนและปาฏิหารยิ์ของ
พระเจ้าในแตล่ะวนั

หลังจากน้ันไม่กี่เดอืน ดฉัินป่วยอีก
ครัง้ ถึงแม้ดฉัินกับซิสเตอรเ์นสเตอร์
ยังคงท�างานสุดความสามารถ แต่
ดฉัินตอ้งกลับบ้านอีกครัง้

ดฉัินคดิวา่ดฉัินท�าให้พระเจา้ทรง
ผดิหวงัเพราะรบัใช้งานเผยแผ่ไม่ 
“ครบ” ดฉัินเช่ือมัน่วา่ยงัมชีาวฮังการทีี่
ดฉัิน “ควรจะได”้ สอนถา้ดฉัินไมป่่วย
เสียกอ่น ดฉัินสงสัยวา่ดฉัินคงมศีรทัธา
ไมม่ากพอจะหายเพราะไมว่า่อยา่งไร
ก็ตามพระเจา้ยอ่มทรงคุม้ครองผูส้อน
ศาสนาของพระองค ์ดฉัิน ไมเ่คย คดิ
เลยวา่การเสียสละเพือ่พระเจา้ของ
ดฉัินจะไม่ใช่การสละชีวติหน่ึงปีครึง่ 
แตก่ลายเป็นวา่ดฉัินตอ้งเสียสละงาน
เผยแผท่ีด่ฉัินคาดหวงัไวแ้ทน

กำรค้นหำควำมหมำยทีบ้่ำน
ขณะเดนิลงจากเครือ่งบินกลับบ้าน 

ดฉัินอดคดิไม่ไดว้า่ดฉัินไดท้ิง้งาน
ส�าคญัที่สุดของชีวติไว้ ในสนามเผยแผ่

เสียแล้ว ตอ้งใช้เวลา แตด่ฉัินเรยีนรู้
วา่มีงานที่บ้านที่จะท�าให้ชีวติดฉัินมี
ความหมายเช่นกัน

ไมว่า่เหตผุลของการกลบัจากงาน
เผยแผก่อ่นก�าหนดคอือะไร จงตดัสินใจ
วนัน้ีวา่จะท�าใหป้ระสบการณ์น้ีเป็นการ
กา้ว ไปขา้งหน้า ไม่ ใช่กา้วถอยหลงั ดฉัิน
กลบับ้านเพราะเหตผุลดา้นการแพทย์ 
แตค่นอืน่กลบับา้นดว้ยเหตผุลหลาย
อยา่งตา่งกนัไป รวมทัง้การลว่งละเมดิ 
ดว้ยเหตน้ีุแนวคดิบางประการตอ่ไป

มหีลำยวธีิให้รับใช้
พระเจ้ำต่อไปและ

พบควำมหมำยหลงั
กลบัจำกเป็นผู้สอน
ศำสนำก่อนก�ำหนด

กลบับา้นก่อนก�าหนด
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น้ีจงึอาจใช้ ไม่ไดก้บัสถานการณ์ของ
ทา่น สวดออ้นวอนพระเจา้ขอใหพ้บวธิี
รบัใช้พระองคจ์ากบา้น ตวัอยา่งเช่น ถา้
ทา่นกลบับา้นเพราะลว่งละเมดิและ
ยงัไม่มคีา่ควรเขา้พระวหิาร ทา่นจะยงั
คงหาความหมายไดเ้มือ่ทา่นเดนิรอบๆ 
พระวหิารเป็นประจ�าและให้ค�ามัน่วา่สัก
วนัทา่นจะกลบัไปพระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค์

นอกจากอ่านพระคมัภีร ์สวด
อ้อนวอน และเข้ารว่มการประชุมที่
โบสถ์แล้ว การเดนิทางแตล่ะก้าวตอ่ไป
น้ีส�าคญัยิ่งตอ่การเยียวยาดฉัิน

1. รักษาความสัมพนัธ์
กา้วแรกของการหาความหมายใน

ชีวติดฉัินคอืรกัษาความสัมพนัธกั์บ 
วสุิทธชินและผูส้อนศาสนาในฮังการ ี 
มอียูช่่วงหน่ึงดฉัินตัง้ตารอวนัเตรยีม
เมือ่ดฉัินจะไดร้บัอเีมลจากซิสเตอร ์
เนสเตอรแ์ละคูข่องดฉัินทีเ่อ็มทีซี 
ดฉัินตอ้งยอมรบัวา่บางครัง้ไมง่า่ยที่
จะอา่นงานเผยแผ่ของคูห่รอืพูดกับ
ชาวฮังการวีา่ดฉัินคดิถงึพวกเขามาก 
แตเ่วลาน้ีเมือ่นึกยอ้นกลบัไป ดฉัิน
ตระหนักวา่การไดรู้ว้า่ปาฏหิารย์ิก�าลงั

เกิดขึน้ทีน่ั่นส�าคญัยิง่ตอ่การเยยีวยา
ดฉัิน

2. ท�าดชันีออนไลน์
น้องชายโน้มน้าวให้ดฉัินเริม่ท�า

ดชันีตามการกระตุน้เตอืนอย่างอ่อน
โยนของคณุแม่ที่ชาญฉลาดของดฉัิน 
ตอนแรกดฉัินท�าดชันีรายช่ือเพื่อ
เอาใจเขา แตว่นัหน่ึงทะเบียนรายช่ือ
ชาวฮังการปีรากฏขึน้มาโดยอัตโนมัติ
บนหน้าจอของดฉัิน พระวญิญาณ
สถิตกับดฉัิน และทรงสอนดฉัินวา่
ดฉัินยังคงสามารถช่วยน�าจิตวญิญาณ
ชาวฮังการมีาหาพระครสิต์ ได—้แค่
ช่วยคนที่อยู่ อีกดา้นหน่ึง ของม่าน

3. ต้ังเป้าหมาย
หลังจากงานเผยแผ่ เป้าหมายชีวติ

ก่อนงานเผยแผ่ทัง้หมดดเูหมือนไม่
สามารถบรรลุไดเ้พราะสภาพรา่งกาย
ใหม่ของดฉัิน แตด่ฉัินตระหนักตาม
กาลเวลาวา่มีเป้าหมายที่ดฉัินบรรลุ
ไดท้ัง้ที่นอนป่วย ดฉัินเรยีกเป้าหมาย
เช่นการอ่าน Jesus the Christ วา่ “เป้า
หมายแนวนอน” และท�าทุกวนั

4. กลบัไปเรียน
เป้าหมายชีวติก่อนงานเผยแผ่อย่าง

หน่ึงของดฉัินคอืเรยีนจบวทิยาลัย แม้
การเข้าชัน้เรยีนจะท�าไดย้ากเพราะ
ความเจ็บป่วยของดฉัินและการนัด



6. สอนช้ันเรียนเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา
เมื่อดฉัินจัดการสภาพรา่งกายของ

ตนไดด้ขีึน้แล้ว ดฉัินเริม่ศึกษาที่
วทิยาลัยชุมชนขณะท�างานเผยแผ่
ออนไลน์ ผู้น�าขอให้ดฉัินสอนชัน้เรยีน
เตรยีมเป็นผู้สอนศาสนาที่สถาบันใกล้
บ้าน การสอนช่วยให้ดฉัินตระหนัก
วา่ความกระตอืรอืรน้ของดฉัินในงาน
เผยแผ่ศาสนาไม่ลดน้อยถอยลงเลย
และงานเผยแผ่ช่วงสัน้ๆ ของดฉัินให้
ประสบการณ์มากมายที่อาจจะมีคา่ตอ่
นักเรยีนของดฉัิน

7. เป็นอาสาสมัครทีเ่อ็มทซีี
หลังจากเรยีนจบวทิยาลัยใกล้บ้าน

หน่ึงเทอม ดฉัินย้ายไปอยู่รฐัยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา ตอนแรกดฉัินแทบจะ
เดนิผ่านเอ็มทีซีโพรโวโดยไม่รูสึ้กขัด
แย้งทางอารมณ์ ไม่ได ้แตด่ฉัินเริม่
เป็นอาสาสมัครสัปดาห์ละครัง้ที่เอ็ม
ทีซีและพบวา่การพบผู้สอนศาสนาที่

จะถูกส่งไปฮังการปีระเทศที่ดฉัินรกั
เป็นการเยียวยาดฉัิน

8. ท�างานพระวหิาร
เอดธิสตรชีาวฮังการผีู้เตรยีมเกือบ 

500,000 ช่ือขอให้ดฉัินน�ารายช่ือบาง
ส่วนของเธอไปพระวหิาร ดฉัินสุขใจ
ที่ ไดท้�าศาสนพิธีแห่งความรอดให้ชาว
ฮังการเีหล่าน้ี!

กำรเยยีวยำทลีะน้อยผ่ำนงำนของ
พระองค์

การรบัใช้งานเผยแผ่เป็นความฝัน
ส�าคญัที่สุดของชีวติดฉัินและอย่าง
ที่เข้าใจ ดฉัินรูสึ้กถึงการสูญเสียเมื่อ
ดฉัินกลับบ้านก่อนก�าหนด มีอยู่ช่วง
หน่ึงดฉัินไม่อยากพูดถึงงานเผยแผ่
ของดฉัินเลย ดฉัินตอ้งเอาชนะความ
รูสึ้กล้มเหลว ดฉัินตอ้งเรยีนรูว้ธิีตดัสิน
คณุคา่งานเผยแผ่ของดฉัินจากความ
ปรารถนาจะรบัใช้ ไม่ ใช่ระยะเวลาของ

พบแพทย์อย่างตอ่เน่ือง แตค่ณุพ่อ
กระตุน้ให้ดฉัินเรยีนออนไลน์จาก
โปรแกรมการศึกษาดว้ยตนเองของ
มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ น่ีไม่เพียง
เป็นเป้าหมายแนวนอนที่บรรลุได้
เท่าน้ัน แตด่ฉัินตระหนักเช่นกันวา่
ดฉัินอาจจะสามารถท�าเป้าหมายก่อน
งานเผยแผ่ไดม้ากกวา่ที่คดิไว้

5. รับใช้งานเผยแผ่ออนไลน์
วนัหน่ึงที่ โบสถ์ ซิสเตอรท์่านหน่ึง

เดนิมาหาคณุแม่ของดฉัินและพูดวา่ 
“คณุรู้ ไหมคะวา่เดสตนีิสามารถรบัใช้
งานเผยแผ่ดา้นการท�าดชันีออนไลน์
ไดน้ะคะ” ค�าถามที่ ไม่คาดคดิน้ีเป็น
ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของดฉัิน 
ดฉัินสามารถรบัใช้พระเจ้านานเก้า
เดอืนได้ โดยเป็นผู้สอนศาสนาบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของศาสนจักรที่สนับสนุน
การท�าดชันี น่ีเป็นงานเผยแผ่ที่ดฉัิน 
สามารถ ท�าได!้*
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เคร่ืองถวำยทีย่อมรับได้
“เม่ือเราใหค้ �าบญัชาแก่บุตรคนใดของมนุษยใ์หท้�างานแด่นามของเรา, และบุตร
เหล่านั้นของมนุษยท์�าดว้ยสุดก�าลงัของพวกเขาและดว้ยทุกส่ิงท่ีพวกเขามีเพื่อท�างาน
นั้น, และไม่เลิกความขยนัหมัน่เพียรของพวกเขา, และศตัรูพวกเขามาโจมตีพวกเขา
และขดัขวางพวกเขาจากการท�างานนั้น, ดูเถิด, เราเห็นสมควรวา่จะไม่เรียกร้องงาน
นั้นต่อไปจากมือบุตรเหล่านั้นของมนุษย,์ แต่จะยอมรับจากเคร่ืองถวายของพวกเขา
มากกวา่.”

—หลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำ 124:49

เกร็ดน่ำรู้ส�ำหรับบิดำมำรดำ
ต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีพึงพิจารณา

•  ใหเ้วลาผูส้อนศาสนาของท่านโศก
เศร้าและเยยีวยา

•  บอกผูส้อนศาสนาของท่านบ่อยๆ 
วา่ท่านรักเขามาก

•  กระตุน้ใหเ้ขาพบกบัประธานสเตค 
และอธิการของท่านเป็นประจ�า

•  ถามผูส้อนศาสนาของท่านวา่เขา
ตอ้งการใหผู้อ่ื้นรู้มากนอ้ยเพียงใด
เก่ียวกบัเหตุผลท่ีเขาอยูบ่า้น

•  ใหผู้อ่ื้นรู้วา่ผูส้อนศาสนาของท่าน
อยูบ่า้นและท่านต่ืนเตน้ท่ีไดพ้บ
เขาอีกคร้ัง

•  ใหเ้วลาผูส้อนศาสนาของท่านพดู
คุยกบัท่านเก่ียวกบังานเผยแผ ่แบ่ง
ปันทั้งประสบการณ์ท่ีดีและยาก

•  กระตุน้ใหผู้ส้อนศาสนาของท่าน
สวดออ้นวอนวา่จะท�าอะไรต่อไป
ในชีวติและสนบัสนุนการตดัสิน
ใจของเขาวา่จะกลบัไปท�างาน
เผยแผห่รือไม่

การรบัใช้ ถึงแม้ดฉัินไม่ตระหนักใน
ตอนน้ัน ทวา่แตล่ะก้าวเหล่าน้ีจนไป
พบความหมายในชีวติท�าให้เกิดการ
เยียวยาเช่นกัน 

เป็นเวลาหลายปีที่ดฉัินกลัววา่การ
กลับไปฮังการจีะท�าให้ดฉัินสะเทือนใจ 
สุดท้ายเมื่อดฉัินเดนิทางไปที่น่ัน กวา่
ดฉัินจะรูต้วัก็ล่วงเข้าวนัที่สองแล้ววา่
ดฉัินไม่เพียงไม่รูสึ้กเจ็บปวดเท่าน้ัน 
แตด่ฉัินรูสึ้กเบิกบานใจยิ่งนักที่ ได้
กลับไป ดฉัินรู้ ในขณะน้ันวา่พระบิดา
บนสวรรคป์ระทานโอกาสให้ดฉัินได้
ประสบพลังเยียวยาจากการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอด เวลาน้ีดฉัินรูว้า่โดย
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ทุก
อย่างจะเรยีบรอ้ยในท้ายที่สุด ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแอริโซนา สหรฐัอเมรกิา

*ผูส้อนศาสนาจ�านวนมากท่ีกลบับา้นก่อน
ก�าหนดยงัคงรับใชใ้นฐานะผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็
ประโยชน ์พบกบัอธิการหรือประธานสาขาของ
ท่านเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

เกร็ดน่ำรู้ส�ำหรับสมำชิกวอร์ด
ท่านอาจจะล�าบากใจไม่ทราบจะพดู
อะไรเม่ือผูส้อนศาสนากลบับา้นก่อน
ก�าหนด ท่านสามารถช่วยใหพ้วกเขา
กลบัมาใชชี้วติท่ีบา้นไดโ้ดยตอ้นรับ
พวกเขากลบับา้น แสดงความรักต่อพวก
เขา และขอบคุณพวกเขาส�าหรับการรับ
ใชง้านเผยแผ่

ท่านอาจไม่ทราบสาเหตุท่ีผูส้อน
ศาสนาคนนั้นอยูบ่า้น และเหตุผลอาจ
จะต่างจากท่ีท่านคาด จ�าไวเ้สมอวา่
กระบวนการเยยีวยาพวกเขาอยูร่ะหวา่ง
พวกเขากบัพระเจา้และพวกเขาจ�าเป็น
ตอ้งรู้เพียงวา่ท่านสนบัสนุนพวกเขา

จะเป็นการดีถา้ผูส้อนศาสนาไดแ้บ่ง
ปันประสบการณ์งานเผยแผข่องพวกเขา
ในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ยอมรับ
วา่พวกเขาอาจตอ้งใชเ้วลาสกัระยะหน่ึง
กวา่จะพดูถึงงานเผยแผข่องพวกเขาได ้
ถา้ท่านตอ้งการใหผู้ส้อนศาสนาแบ่งปัน
เร่ืองราวในชั้นเรียน ใหโ้ทรบอกพวกเขา
ล่วงหนา้เพื่อถามวา่พวกเขาสะดวกใจจะ
แบ่งปันหรือไม่

แหล่งข้อมูลกำรปฏิบัตศิำสนกจิ
ผูน้�าสามารถหาความเขา้ใจและวธีิช่วยผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนด
ไดท้างออนไลนท่ี์ ministering .lds .org
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โดย โป เนียน (เฟลเิป) ชู 

เซมินารีและสถาบนั

“ โ ลกทุกวนัน้ีท้าทายกวา่ . . . 
หลายปีก่อน” เอ็ลเดอรเ์อ็ม. 
รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมั

อัครสาวกสิบสองกล่าว “เยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงของเรามีส่ิงที่ท�าให้
พวกเขาเขวกวา่เดมิมากขณะพวก
เขาเตรยีมท�างานเผยแผ่และมีชีวติ
ที่เป็นสุขในอนาคต” เวลาน้ีเราตอ้ง
เรยีนรู ้“วธิีฟังและตอบรบัสุรเสียงของ
พระวญิญาณอันศักดิสิ์ทธิ์” มากกวา่
แตก่่อน 1

ศาสนจักรไดจ้ัดเตรยีมสถาบัน
ศาสนาให้ท่านเพื่อช่วยให้ท่าน

สอดคล้องทางวญิญาณมากขึน้ 
สถาบันสามารถให้ “ประสบการณ์ 
[ส่วนตวั] ที่มีความหมายกับพระค�า
ของพระผู้เป็นเจ้า” 2

เมื่อท่านเรยีนสถาบัน ท่านเลือก
เรยีนไดห้ลายวชิา ครผูู้เข้าใจความ
ตอ้งการและความกังขาของคน
หนุ่มสาวจะช่วยให้ท่านเรยีนรูจ้าก
พระคมัภีรแ์ละค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์ยุคสุดท้าย

เวลาน้ีการเปลีย่นแปลงลา่สุด
ในสถาบนัให้ โอกาสทา่นได้ ใช้ 
(1) สมดุบนัทกึการศึกษาของ
หลกัสูตร (2) ค�าถามในหลกัสูตร และ 
(3) โครงการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพือ่ยก
ระดบัการเรยีนรูข้องทา่นและเสรมิ
สรา้งศรทัธาของทา่นในพระเยซคูรสิต ์
ตวัเลอืกทัง้สามน้ีจะช่วยใหก้ารศึกษา
พระกติตคิณุของทา่นเป็นเรือ่งใกลต้วั
และใหท้า่นไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองวา่พระ
วญิญาณทรงท�างานกบัทา่นอยา่งไร

สมุดบันทกึกำรศึกษำของหลกัสูตร
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์

(1928–2015) แห่งโควรมัอัครสาวก

สิบสองเสนอให้จดความประทับใจ
ทางวญิญาณลงในสมุดบันทึก “จดส่ิง
ส�าคญัทีท่า่นเรยีนรูจ้ากพระวญิญาณ
ไว้ ในท่ีปลอดภัย ท่านจะพบวา่เมื่อ
ท่านจดความประทับใจอันล�า้คา่ ความ
ประทับใจเหล่าน้ันจะมาบ่อยขึน้” 3

นักเรียนใช้สมุดบันทึก ( ไม่ว่า
ในกระดาษหรือในแอ็พ Gospel 
Library) ในชัน้เรียนและท่ีบ้านเพื่อ
บันทึกความประทับใจขณะพวก
เขาศึกษาพระคัมภีร์ เจย์เม เดนซ์
นักเรียนสถาบันคนหน่ึงในฟิลิปปินส์
เห็นประโยชน์ของการจดบันทึกการ
ศึกษา “ดิฉันจะไม่พลาดการเขียน
ข้อความและข่าวสารจากพระคัมภีร์
หรือค�าพูดของศาสดาพยากรณ์เด็ด
ขาดเพราะการเขียนท�าให้การเรียน
พระกิตติคุณของดิฉันขยายกว้าง
ออกไป

บราเดอรเ์ซลิชิ ตาคาฮาชิเป็น
นักเรยีนสถาบันในนะโงะยะ 
ญี่ปุ่น ชอบจดบันทึกเพราะท�าให้ 
“กระบวนการเรยีนรูล้ื่นไหล” ช่วยให้
นักเรยีนพรอ้มเรยีนและมีส่วนรว่ม
มากขึน้เมื่อมาชัน้เรยีน ภา
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ลองสำมวธีิต่อ
ไปนีเ้พือ่ให้ได้
ประโยชน์มำก

ขึน้จำกช้ันเรียน
สถำบันศำสนำ

ของท่ำน

วธีิท่ีสถาบนัช่วยท่าน
เรียนพระกิตติคุณ
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ทาอิเซีย บาร์ โตโลมีโอจากตอนใต้
ของอิตาลีกล่าววา่ “การจดส่ิงที่ดฉัิน
เรยีนรูท้�าให้ดฉัินจ�าแนวคดิเมื่อตอ้ง
ใช้ ไดด้ขีึน้” มาเรยีเทเรซา แซนโตโร
เพื่อนรว่มชัน้ของเธอเสรมิวา่ “สมุด
บันทึกของดฉัินเป็นส่ิงที่ดฉัินใช้
นึกถึงแนวคดิทางวญิญาณหรอืการ
เปิดเผยส่วนตวับางอย่าง”

ค�ำถำมในหลกัสูตร
ค�าถามที่ ให้ ไวต้อนตน้หลักสูตรมี

หัวข้อให้นักเรยีนไตรต่รองและศึกษา
ตลอดหลักสูตร ตอนท้าย นักเรยีนส่ง
ค�าตอบส่วนตวัที่ ไดร้บัการน�าทางจาก
พระวญิญาณให้ครขูองพวกเขา

ไอลาเรยี เบลโลโมนักเรยีนคน
หน่ึงจากตอนใตข้องอิตาลีอธิบายวา่ 
“ค�าถามท�าให้ดฉัินใครค่รวญชีวติของ
ตนเองและใครค่รวญความจรงิที่วา่ส่ิง
ที่ดฉัินศึกษาในสถาบันช่วยให้ดฉัิน
รูจ้ักพระเยซูครสิตด์ขีึน้”

จินซุป ฮวงนักเรยีนสถาบันคน
หน่ึงในเกาหลีกล่าววา่ “ค�าถามช่วย
ให้ผมคดิลึกซึง้และทบทวนส่ิง

ที่ผมเรยีนรู ้น่ันเป็นเวลาส�าคญัที่ผม
ไดท้บทวน ตรกึตรอง และน�าส่ิงที่ผม
เรยีนรูม้าใช้”

การเตบิโตทางวญิญาณของ
นักเรยีนประจักษ์ชัดในค�าตอบของ
พวกเขา ซิสเตอรเ์ซียนซิม คงั ครู
สถาบันสเตคในเกาหลีกล่าววา่ “การ
ไดอ้่านและเรยีนรูป้ระจักษ์พยาน
และความคดิของนักเรยีนเป็น
ประสบการณ์ที่ดมีากส�าหรบัดฉัิน”

โครงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
นักเรยีนสถาบันจ�านวนมากเลือก

ท�าโครงการที่มีความหมายรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน นักเรยีนทั่วโลก
สรา้งสรรคง์านศิลป์ วดีทิัศน์ และ
โพสตส่ื์อสังคมเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
ตามความสนใจของพวกเขา โครงการ
เหล่าน้ีเชือ้เชิญให้นักเรยีนปฏิบัติ
ส่ิงที่เรยีนรู้ ในชัน้เรยีน ตวัอย่างเช่น 

นักเรยีนคนหน่ึงเลือกวาดภาพครึง่ตวั
ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อใช้ประกอบ
หลักสูตร “พระเยซูครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุอันเป็นนิจ”

นักเรยีนคนหน่ึงที่เรยีนหลักสูตร 
“ครอบครวันิรนัดร”์ ตัง้โครงการพระ
วหิารและประวตัคิรอบครวัที่ “ส่งผล
ให้ ไดเ้ดนิทางไปพระวหิารกับคณุ
ยายและครอบครวัของผม ซ่ึงในครัง้
น้ีเราช่วยกันท�าการผนึกที่เตรยีมไว้
ตลอดเทอมให้ 40 กวา่ครอบครวั ท�าให้
ครอบครวัเราสนิทกันมากขึน้”

เมื่อซีเนีย อาวลิา ออรก์านิส 
นักเรยีนสถาบันในเมืองบี โกล 
ฟิลิปปินส์ชี ้ให้เห็นวา่การท�าโครงการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง “เป็นการผ่อนสัน้
ผ่อนยาว” ให้นักเรยีนมีอิสระที่จะ
เรยีนรูพ้ระค�าของพระผู้เป็นเจ้าและ
สัมผัสพระวญิญาณโดยใช้พรสวรรค์
ของพวกเขา

ได้ผลเพิม่ขึน้
การใช้วธิีเรยีนรูเ้หล่าน้ีสามารถ

ปรบัปรงุการศึกษาพระกิตตคิณุของ
ท่านและท�าให้ประจักษ์พยานของ
ท่านลึกซึง้ขึน้ การด�าดิง่ลงไปในการ
ศึกษาพระกิตติคุณผ่านหลักสูตร
สถาบนัจะท�าใหท้า่นเขา้ใจดขีึน้วา่จะ
ประยุกต์ ใช้พระค�าของพระผู้เป็นเจ้า
ในชีวติท่านอย่างไรและจะเป็นพรแก่
ชีวติผู้อื่นอย่างไร ◼
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ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพการณ์
เช่นไร ท่านจะพบสันติสุข
ในพระเยซูคริสต์เสมอ

สนัติสุขใน 
พระคริสต์

บอนนี แอล. ออสคาร์สัน, ประธาน (กลาง); แครอล เอฟ. แมคคองกี, 
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง (ซ้าย); นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์, ท่ีปรึกษาท่ีสอง (ขวา)
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เยาวชน

โดยฝ่ำยประธำนเยำวชนหญงิสำมญัและ
ฝ่ำยประธำนเยำวชนชำยสำมญั

ใ นโลกที่เต็มไปด้วยความสับสน
วุน่วาย คตินิยมของการชิงดีชิง
เด่น การล่อลวง และปรชัญาอัน

น่าสับสน การค้นหาสันติสุขจึงไม่ง่าย
เสมอไป แต่ค�าสัญญาของพระผู้ช่วย
ให้รอดใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
19:23 (สาระส�าคัญสหกิจกรรมปี 2018) 
บอกวา่มีหนทางที่น�าไปสู่สันติสุข ดังน้ี 
“จงเรยีนรูจ้ากเรา, และฟังถ้อยค�าของ
เรา; จงเดินด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
แห่งพระวญิญาณเรา, และเจ้าจะมี
สันติสุขในเรา” 

ในฐานะฝ่ายประธานเยาวชนหญิง
สามญัและฝ่ายประธานเยาวชนชาย
สามญั เราเป็นพยานวา่ถอ้ยค�าดงักลา่ว
เป็นความจรงิ เราไดเ้ห็นส่ิงน้ันในชีวติ
เราเอง และหากท่านท�าตามแบบแผน
น้ี พระผู้เป็นเจา้จะทรงท�าใหสั้ญญาของ
พระองคท่ี์จะประทานสันตสุิขในชีวติ 
ทา่นมสัีมฤทธผิลเช่นเดยีวกนั

พวกท่านหลายคนอาจรูสึ้กกลวัและ
กงัวลวา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร พวก
ทา่นหลายคนสงสัยเกีย่วกบัรปูลกัษณ์ 
ความสามารถ และศักยภาพของทา่น 
แต่ไมว่า่ท่านจะเผชิญกบัอะไร ทา่นพบ
สันตสุิขได ้น่ีไม่ไดห้มายความวา่ค�าถาม
หรอืข้อกงัวลเหลา่น้ันจะหายไปโดยฉับ
พลนั แตท่่านจะรูสึ้กถงึความเช่ือมัน่อยู่
เงยีบๆ วา่ส่ิงตา่งๆ จะจบลงดว้ยด ีส�าคญั
ทีสุ่ดคอื ท่านจะรูสึ้กถงึความรกัทีพ่ระ
เยซคูรสิตท์รงมีตอ่ท่านเป็นการส่วนตวั 
และน่ันน�ามาซ่ึงสันตสุิขทีย่ิง่ใหญ่

ขอใหเ้รามาพดูถงึแตล่ะส่วนของขอ้น้ี

จงเรียนรู้จากเรา
การท�าความรูจ้กัพระบดิาบนสวรรค์

และพระเยซูครสิตเ์ป็นส่วนส�าคญัยิง่

ของการเดนิทางชีวติทา่น พระผูช่้วย
ใหร้อดตรสัวา่ “น่ีแหละคอืชีวตินิรนัดร ์
คอืทีพ่วกเขารูจ้กัพระองค ์ผูท้รงเป็น
พระเจ้าเทีย่งแทอ้งคเ์ดยีว และรูจ้กัพระ
เยซคูรสิตท์ีพ่ระองคท์รงใช้มา” (ยอหน์ 
17:3) เมือ่ทา่นรูจ้กัพระครสิตด์ขีึน้ 
ทา่นจะเขา้ใจวา่พระองคท์รงเป่ียมดว้ย
พระคณุความดพีระปรชีาญาณ พระ
เมตตาและความรกั ศรทัธาของทา่นใน
พระองคจ์ะเตบิโต และท่านจะมคีวาม
ปรารถนามากขึน้ทีจ่ะตดิตามพระองค์
และพระบดิาบนสวรรค์

ฟังถอ้ยค�าของเรา
พระเยซคูรสิตต์รสักบัเราผา่นพระ

คมัภรี ์ศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติ และ
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เราตอ้งดืม่ด�า่ 
ไตรต่รอง และประยุกต์ ใช้พระค�าเหลา่
น้ีในชีวติเรา ในการศึกษาพระค�าของ
พระผูช่้วยใหร้อด ใหมุ้ง่ศึกษาพระ
คมัภรีม์อรมอนเพราะเป็น “หนังสือ 
ทีถ่กูตอ้งทีสุ่ดบนแผน่ดนิโลก และ 
เป็นศิลาหลกัแหง่ศาสนาของเรา”  
โจเซฟ สมิธสอน “และมนุษย์จะใกล้
ชิดพระผูเ้ป็นเจา้มากขึน้โดยการปฏบิตั ิ
ตามหลกัค�าสอนท่ีอยู่ ในน้ันมากกวา่ 
หนังสือเลม่อืน่” 1 ค�าเชือ้เชิญอันทรง
พลงัของประธานโธมสั เอส. มอนสันใน
การประชมุใหญส่ามญัเดอืนเมษายน ปี 
2017 ใหเ้ราอา่นพระคมัภรีม์อรมอนทุก
วนัจะช่วยใหเ้ราฟังและเขา้ใจพระค�า
ของพระครสิต ์2

จงเดินดว้ยความสุภาพอ่อน 
นอ้มแห่งพระวญิญาณเรา

การฟังพระค�าของพระผูช่้วยให้รอด
จะเริม่เปลีย่นเราเมือ่เราเต็มใจเช่ือฟัง

พระค�าเหลา่น้ัน ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งความ
สุภาพออ่นน้อมในส่วนของเรา เรยีกรอ้ง
ใหเ้ราละทิง้วถิทีางของเราและเดนิใน
ทางของพระองค ์บางครัง้เราคดิวา่ทาง
ของเราดกีวา่ แตเ่มือ่เราสุภาพออ่นน้อม
และตดิตามพระองค์ ไมว่า่พระองคจ์ะ
ทรงน�าเราไปที่ ใด เราจะอยู่ ในหนทางที่
ดทีีสุ่ดเสมอ

เจา้จะมีสนัติสุขในเรา
น่ีคอืค�าสัญญาท่ีส�าคญัยิง่ หากท่านจะ

ท�าส่ิงเหลา่น้ี—เรยีนรู ้ฟัง และเดนิกับ
พระผูช่้วยใหร้อด—ทา่นจะมีสันตสุิขใน
ชีวติทา่น ทา่นจะมคีวามเช่ือมัน่วา่พระ
ผูเ้ป็นเจา้ทรงอยู่เคยีงข้างทา่น พระองค์
จะทรงดแูลทา่น ไมว่า่ท่านจะมคีวาม
กลวั ความไมแ่น่นอน หรอืความออ่นแอ  
ทา่นจะมคีวามมัน่ใจ—ไมเ่พยีงในตวั
ทา่นเองเทา่น้ัน แต่ ในพระเยซคูรสิต ์
ในความรกัและพลงัอ�านาจของพระองค์
ดว้ย

เราเชือ้เชิญใหเ้ยาวชนทกุคนของ
ศาสนจกัรทอ่งจ�าขอ้น้ี ใช้ข้อน้ีเพือ่
น�าทางชีวติทา่น เมือ่เมฆหมอกแห่ง
ความมืดหมนุวนอยูร่อบขา้งทา่นและดู
เหมอืนเกนิจะทนได ้ทา่นจะนึกถึงพระ
คมัภรีข์อ้น้ี ท�าตามแบบแผนของพระ
คมัภรี ์และท่านจะใหร้ากฐานอนัมัน่คง
และแน่นอนของพระเยซคูรสิตเ์ป็น
เครือ่งยดึเหน่ียวของทา่น ◼

อ้ำงองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ, 

(2007) หน้า 67
 2. ด ูโธมัส เอส. มอนสัน, “พลังของพระคมัภีร ์

มอรมอน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2017, 86–87



สนัติสุขใน
พระคริสต์

จงเรียนรู้จากเรา, และฟังถอ้ยค�าของเรา;  
จงเดินดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้มแห่งพระวญิญาณเรา,  

และเจา้จะมีสนัติสุขในเรา.
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 19:23
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เยาวชน

เดนิ
การเรยีนรูแ้ละการฟังจ�าเป็น

ตอ่การตดิตามพระเยซูครสิตอ์ย่าง
แท้จรงิ แตเ่ท่าน้ันไม่พอ เราตอ้งเดนิ
หรอืปฏิบัตติามส่ิงที่เราเรยีนรูแ้ละ
ไดย้ินดว้ย

“การเดนิในทางของพระองคเ์ป็น
เวลาที่ถูกตอ้งเหมาะสมเสมอ  ไม่มี
วนัสายเกินไป” (ประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์, ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุด, “วถิีทางของสานุศิษย์,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 94)

เรียนรู้จำกเรำ
“เรารูว้า่ ‘ครู

ที่มาจากพระเจ้า’ องค์
น้ี [ยอห์น 3:2] เป็น
มากกวา่ครธูรรมดา 

พระองคผ์ู้ทรงสอนให้เรารกัพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของเราสุดใจของเรา 
สุดจิตวญิญาณของเรา สุดพละก�าลัง
ของเรา และสุดความคดิของเรา และ
ให้รกัเพื่อนบ้านของเราเหมือนรกัตวั
เราเอง ทรงเป็นองคป์รมาจารย์และ
พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของชีวติที่ดี
พรอ้ม . . .

“เมื่อเราขานรบัพระด�ารสัเชือ้
เชิญที่อ่อนโยนของพระเจ้าให้ ‘เรยีน
รูจ้ากเรา’ เรากลายเป็นผู้รบัส่วนใน
เดชานุภาพของพระองค”์
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั, “เรียนจากเรา,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 4, 6.

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 19:23
พระเจ้าทรงเปิดเผยเง่ือนไขการได้รับสันติสุขในพระคริสต์ต่อโจเซฟ สมิธ

สันตสุิขในเรำ
“สันตสุิขหาไม่ได้

จากความมั่งคั่ง อ�านาจ 
หรอืช่ือเสียงเกียรตยิศ 
สันตสุิขหาไม่ไดจ้าก

การแสวงหาความเพลิดเพลิน ความ
บันเทิง หรอืนันทนาการ ส่ิงเหล่าน้ีไม่
สามารถสรา้งความสุขหรอืสันตสุิขที่
ยั่งยืนไดแ้ม้จะไดร้บัมากมายเพียงใด
ก็ตาม

“. . . พระผู้ช่วยให้รอด . . . ทรง
เป็นที่มาและพระผู้สรา้งสันตสุิข 
พระองคท์รงเป็น ‘เจ้าชายแห่งสันต’ิ 
[อิสยาห์ 9:6]”
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบ
สอง, “สนัติสุขส่วนตวั: รางวลัแห่งความชอบธรรม,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 34.

หมายเหตบุรรณาธิการ: หน้าน้ีไม่มีเจตนาจะให้เป็นค�าอธิบายครอบคลุม
ข้อพระคมัภีรท์ีเ่ลือกไว ้เป็นเพียงจุดเริม่ตน้ส�าหรบัการศกึษาของท่าน

บรรทดัมำเตมิบรรทดั

พระวญิญำณเรำ
ความสุภาพอ่อนน้อมน�ามา

ซ่ึง “การมาเยือนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” ( โมโรไน 8:26) และเป็น 
“ผลของพระวญิญาณ” (ด ูกาลาเทีย 
5:22–23)

1 3

ควำมสุภำพอ่อนน้อม
ความสุภาพอ่อนน้อมรวม

ถึงความ “อดทนภายใตค้วามทุกข์
ทรมาน” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “อ่อนน้อม 
(ความมี ใจ), อ่อนน้อม (ความสุภาพ),” 
scriptures .lds .org) ถ้าเราอดทน
ตอ่การทดลองของเราอย่างสุภาพ
อ่อนน้อมโดยไม่ขุ่นเคอืงพระผู้เป็น
เจ้า เราจะไม่เพียงเปลี่ยนใจเลื่อมใส
เท่าน้ัน แตพ่ระองคจ์ะทรงเยียวยาเรา
ดว้ย (ด ูคพ. 112:13)

2

4

5

ฟังถ้อยค�ำของเรำ
การฟังส�าคญัตอ่การพัฒนา

ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์“ความเช่ือ
เกิดขึน้ไดก็้เพราะการไดย้ิน และการ
ไดย้ินเกิดขึน้ไดก็้เพราะการประกาศ
พระกิตตคิณุ” ( โรม 10:17)

“บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าควร
เรยีนรูท้ี่จะฟัง จากน้ันก็ฟังเพื่อเรยีน
รูจ้ากพระเจ้า” (ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน, ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสอง, “Listen to Learn,” Ensign, 
May 1991, 24)

6

1 2

3 45

6
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ใ นช่วงการให้ข้อคิดทางวญิญาณท่ัวโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาวเดือนมกราคม 
2017 ข้าพเจ้าท้าทายท่านที่ชมการถ่ายทอดให้เพิ่มพูนประจักษ์พยานของท่าน
ในพระผู้ช่วยให้รอดโดยใช้เวลาแตล่ะสัปดาห์

•  ศึกษาทุกอย่างที่พระเยซูตรสัและท�าตามที่บันทึกไว้ ในพันธสัญญาเดมิ
•  ศึกษากฏของพระองคต์ามที่บันทึกไว้ ในพันธสัญญาใหม่
•  ศึกษาหลักค�าสอนของพระองคต์ามที่บันทึกไว้ ในพระคมัภีรม์อรมอน
•  ศึกษาพระค�าของพระองคต์ามที่บันทึกไว้ ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา

ข้าพเจ้าสัญญากับคนที่ฟังวา่ถ้าพวกเขาจะลงมือเรยีนรูท้ัง้หมดเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิต ์ความรกัที่พวกเขามีตอ่พระองคแ์ละกฎของพระผู้เป็นเจ้าจะขยายเกินกวา่
พวกเขาจะจินตนาการได้ ในปัจจุบัน

ส่ิงที่ข้าพเจ้าไม่ ได้กล่าวถึงระหวา่งค�าปราศรยัน้ีคือข้าพเจ้ารูว้า่ค�าสัญญาน้ีเป็น
จรงิเพราะขา้พเจา้อยู่ ในกลุม่คนทีท่�างานมอบหมายเดยีวกนัน้ีเป็นครัง้แรกดว้ย

วนัที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2016 ข้าพเจ้าไดร้บัพระคมัภีรช์ุดใหม่และเริม่ท�างานมอบ
หมายเดยีวกันกับที่ข้าพเจ้าให้คนหนุ่มสาวในเดอืนมกราคมถัดมา เมื่อข้าพเจ้า
ท�างานมอบหมายเสรจ็ในหกสัปดาห์ ให้หลัง ข้าพเจ้าไดค้น้หาและท�าเครือ่งหมาย
ข้อความอ้างอิงจากพระคมัภีรท์ัง้ส่ีเล่มไปแล้ว 2,200 กวา่ ข้อ 1

เวลานีข้้าพเจ้าไม่เพียงมีประจักษ์พยานมากย่ิงขึน้ในพระเจ้าและ
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เท่าน้ัน แต่ข้าพเจ้ายืนยนัอีกคร้ัง
ในความเช่ือมัน่เตม็ท่ีของข้าพเจ้าเช่นกันว่าหลกัการท่ีโจเซฟใช้

แปลพระคัมภีร์มอรมอนเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า

ศึกษา  
พระค�าของ 

พระผูช่้วยใหร้อด

โดย ประธำนรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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ส�าหรบัข้าพเจ้า ความสามารถในการท�างานมอบ
หมายน้ีส�าเรจ็เป็นเรือ่งน่าตืน่เตน้!

ส่ิงที่ข้าพเจ้าพบวา่ชาญฉลาดที่สุดคอืพระผู้ช่วยให้
รอดก�าลังตรสับอกเราเกี่ยวกับพระองคเ์องผ่านช่วงเวลา
ต่างๆ เหล่าน้ี—พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ ช่วง
การฟ้ืนฟู และสมัยของเรา ในพระคมัภีรท์ุกเล่ม เรือ่ง
ราวเป็นเรือ่งเดยีวกันและคนเล่าเรือ่งเป็นคนเดยีวกัน

ข้าพเจ้าอุทิศเวลา 93 ปีเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้
รอด แตน้่อยครัง้มากที่สามาถเรยีนรู้ ไดม้ากเท่าช่วง
ศึกษาหกสัปดาห์น้ี  ความจรงิคอื ข้าพเจ้าเรยีนรูม้าก
มายเกี่ยวกับพระองคจ์ากการศึกษาครัง้น้ีจนข้าพเจ้า
วางแผนจะแบ่งปันให้มากในค�าปราศรยัครัง้ตอ่ๆ ไปที่
ข้าพเจ้าก�าลังเตรยีมอยู่ 2

เมื่อเริม่งานมอบหมายน้ี ข้าพเจ้าไม่คดิวา่การศึกษา
ครัง้น้ีจะช่วยให้ข้าพเจ้าไดร้บัประจักษ์พยานใหม่ถึง
ความศักดิสิ์ทธิ์ ในงานของโจเซฟ สมิธ—แตข่้าพเจ้าได้
รบั การเปิดเผยที่ โจเซฟ สมิธบันทึกไวแ้ละข้อคดิที่พบ
ในพระคมัภีร์ ไบเบิลสอดคล้องกันอย่างน่าทึ่ง ข้าพเจ้า
เข้าใจมากขึน้เมื่อเห็นส่ิงน้ีในการศึกษาของข้าพเจ้า

โจเซฟ สมิธคงไม่มีเวลาเทียบเคยีงและอ้างโยงกับ
พระคมัภีร์ ไบเบิลดว้ยอัตราความเรว็เท่าที่ท่านแปล 
พระคมัภีรม์อรมอน—แตท่ัง้หมดอยู่ที่น่ี!

เวลาน้ีข้าพเจ้าจึงไม่เพียงมีประจักษ์พยานมากยิ่งขึน้
ในพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน 
แตข่้าพเจ้ายืนยันอีกครัง้ในความเช่ือมั่นเต็มที่ของ
ข้าพเจ้าเช่นกันวา่หลักการที่ โจเซฟท�าการแปลพระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าทราบดวีา่บางท่านอาจจะก�าลังคดิวา่ตวัท่าน
ไม่น่าจะมีเวลาท�างานมอบหมายแบบน้ี

ข้าพเจ้าทราบวา่ท่านรูสึ้กอย่างไร ข้าพเจ้าก็คดิเช่น
เดยีวกัน—วา่ไม่มีทางที่ข้าพเจ้าจะมีเวลาท�าทัง้หมดน้ี 
ข้าพเจ้าตอ้งเตอืนสตตินเองวา่ความเห็นเช่นน้ีไม่ ใช่
ความเห็นที่เกิดจากศรทัธา ความเห็นที่เกิดจากศรทัธา
จะเป็นดงัน้ี “ฉันรูว้า่ฉันไม่มีเวลาท�างานน้ี แตฉั่นจะจัด
เวลาให้ และฉันจะท�าให้ลุล่วงดว้ยเวลาที่ฉันมี”

เราแต่ละคนที่รับค�าท้าน้ีจะท�าส�าเร็จในกรอบเวลา
ของเราเอง ส�าหรับข้าพเจ้า ปีติ ใหญ่หลวงครัง้น้ีมา

ท่านสามารถรับชมหรืออ่านการใหข้อ้คิดทางวญิญาณเดือนมกราคม 
2017 ของประธานเนลสนัไดโ้ดยคลิก “การใหข้อ้คิดทางวญิญาณทัว่
โลก” ท่ี lds.org/broadcasts

หลงัจากศึกษาหกสัปดาห์ ประธานเนลสันท�างานมอบหมายของ
ท่านส�าเร็จ

“ข้าพเจ้าอุทิศเวลา 93 ปีเรียน

รู้เก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด 

แต่น้อยคร้ังมากท่ีสามารถ

เรียนรู้ได้มากเท่าช่วงศึกษา

หกสัปดาห์นี”้
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จากการท�างานมอบหมายทัง้หมดเสร็จในเวลาเพียง
หกสัปดาห์ การศึกษาอย่างจริงจังครัง้น้ี ในช่วงเวลา
ค่อนข้างสัน้ท�าให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของการเรียนรู้
แบบผสมผสานที่พบในพันธสัญญาเดิม พระคัมภีร์
มอรมอน พันธสัญญาใหม่ และพระคัมภีร์หลักค�าสอน
และพันธสัญญา

ถึงท่านผู้รูสึ้กวา่ไม่มีเวลา ถ้าท่านจะเสียสละ ท่านจะ
ไดร้บัรางวลัและปลืม้ปีตอิย่างยิ่งตอ่การเปลี่ยนมุมมอง 
ความรูท้ี่เพิ่มขึน้ และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ลึกซึง้ขึน้ 
ข้าพเจ้ารูว้า่จรงิเพราะข้าพเจ้าเห็นรางวลัเดยีวกันใน
ชีวติข้าพเจ้าเอง

ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ ในการให้ข้อคดิทางวญิญาณ 
วนัจะมาถึงเมื่อท่านจะปรากฏตวัเบือ้งพระพักตรพ์ระ
ผู้ช่วยให้รอด ท่านจะตืน้ตนัจนน� ้าตาไหลเมื่ออยู่ ในที่
ประทับศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์ท่านจะพยายามหาค�า
พูดขอบพระทัยพระองคท์ี่ทรงช�าระบาปของท่าน ทรง
ให้อภัยความไรเ้มตตาของท่านตอ่ผู้อื่น ทรงเยียวยาท่าน
จากการบาดเจ็บและความอยุตธิรรมของชีวติน้ี

ท่านจะขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงเพิ่มพลังให้
ท่านท�าส่ิงที่เหลือวิสัย ทรงเปลี่ยนความอ่อนแอของ
ท่านเป็นความเข้มแข็ง และทรงท�าให้ท่านได้อยู่กับ
พระองค์และครอบครัวท่านตลอดไป อัตลักษณ์ของ
พระองค์ การชดใช้ของพระองค์ และพระคุณลักษณะ
ของพระองค์จะเป็นเรื่องใกล้ตัวท่านและเป็นจริง
ส�าหรับท่าน

แตท่่านไม่ตอ้งรอให้ถึงเวลาน้ัน จงเลือกเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระองคเ์วลาน้ี เป็นคนที่รกั
พระองคอ์ย่างแท้จรงิ คนที่ตอ้งการรบัใช้และน�าเฉก
เช่นพระองคท์รงน�าอย่างแท้จรงิ ข้าพเจ้าสัญญากับท่าน
วา่ถ้าท่านจะศึกษาพระค�าของพระองค ์ท่านจะสามารถ
เป็นเหมือนพระองค์ ไดม้ากขึน้ ข้าพเจ้าทราบวา่น่ีเป็น
ความจรงิ ◼
จากบทความใน lds.org/blog

อ้ำงองิ
 1. ตามที่ประธานเนลสันแนะน�าไว้ ในการให้ข้อคดิทางวญิญาณ ท่าน

สามารถดอู้างอิงได้ ในคูม่ือพระคมัภีร์ ใตห้ัวข้อ “พระเยซูครสิต.์”
 2. ด ูค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 2017 ของประธาน

เนลสันเรือ่ง “ดงึพลังของพระเยซูครสิตเ์ข้ามาในชีวติเรา”

ประธานเนลสันศึกษาพระคัมภีร์ 2,200 กว่าข้อเก่ียวกับพระเยซูคริสต์
และค�าสอนของพระองค์

“ถึงท่านผู้ ท่ีรู้สึกว่าไม่มีเวลา 

ถ้าท่านจะเสียสละ ท่านจะ

ได้รับรางวลั”



ส�าหรับวิลล์ การเลือกไม่
แข่งฟุตบอลวนัอาทิตย์
จะหมายถึงการเลือก
ไม่ลงเล่นให้กับทีม
เก่งท่ีสุดทีมหน่ึง



เยาวชน

 มกราคม 2018 61

พ
ื ้น

ห
ลงั

แล
ะภ

าพ
ลูก

บ
อล

จา
ก 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

เ มื่อผมเป็นเด็ก ผมกับเพื่อนๆ เล่นเกมหน่ึงเรยีกวา่ “กระโดดหรอืดิง่” 
หลักที่คณุตอ้งมีคอืสระลึกหรอืทะเลสาบและมีบางอย่างให้กระโดดออก
ไปเช่นกระดานกระโดดน� ้า คณุเล่นเกมน้ีโดยขึน้ไปอยู่บนกระดาน

กระโดดน� ้า พอขึน้ไปแล้ว จะมีคนหน่ึงตะโกนวา่ “กระโดด” ซ่ึงหมายความ
วา่คณุตอ้งเอาเท้าลงน� ้าก่อน หรอื “ดิง่” ซ่ึงหมายความวา่คณุตอ้งเอามือลงน� ้า
ก่อน ในท่าดิง่ลงน� ้า

เมื่อคณุพยายามเปลี่ยนท่ากลางอากาศ คณุมักจะลงเอยดว้ยท่าคล้ายขนม
เพรทเซลหรอืท่าเอาดา้นหน้าลงซ่ึงเจ็บมาก

ชีวติไมต่อ้งเป็นเกม “กระโดดหรอืดิง่” คณุสามารถตดัสินใจไดม้ากมายแต่
เน่ินๆ และหลกีเล่ียงการกระโดดผดิท่าทางวญิญาณ โยชูวาศาสดาพยากรณ์
สมยัพันธสัญญาเดมิไม่ไดก้ลา่ววา่ “เลอืกกอ่นสายเกนิแก”้ โยชูวากลา่ววา่ “ทา่น
ก็จงเลอืกเสียใน วนัน้ี วา่ท่านจะปรนนิบัติ ใคร” ( โยชวูา 24:15; เน้นตวัเอน)

วลิล์ ดบัเบิลยู. วยั 14 ปี จากซานฟรานซิสโก แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา
อาจจะกระโดดผิดท่าทางวญิญาณไม่มากเพราะเขาเช่ือเรือ่งการเลือกก่อนนาที
สุดท้าย

“ถ้าคณุเลือกไวก้่อนแล้ววา่จะท�าหรอืไม่ท�าอะไร น่ันจะท�าให้สถานการณ์ง่าย
ขึน้มาก” เขากล่าว “เช่นคณุไปงานเลีย้งและมีคนเสนอเครือ่งดืม่ให้คณุ ถ้า
คณุตอ้งเลือกในเวลาน้ันวา่จะดืม่หรอืไม่ดืม่ คณุอาจจะถูกล่อลวงให้ดืม่ แตถ่้า
คณุตดัสินใจไวน้านแล้ววา่จะไม่ดืม่ ถ้ามีคนเสนอเครือ่งดืม่ให้คณุ คณุจะรูสึ้ก
เช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ คณุจะไม่มีแม้เวลาให้ถูกล่อลวง คณุจะปฏิเสธเพราะ
คณุตดัสินใจไวน้านแล้ว”

โดย ชำร์ลอตต์ ลำร์คำบำล
นิตยสารศาสนจกัร

และการกระโดด
 
วนัอาทิตย ์ 

ฟุตบอล 

ผดิท่าทางวญิญาณ



สาระส�าคญัสหกิจกรรมปี 2018 กล่าววา่ “จงเรยีนรู้
จากเรา, และฟังถ้อยค�าของเรา; จงเดนิดว้ยความสุภาพ
อ่อนน้อมแห่งพระวญิญาณเรา, และเจ้าจะมีสันตสุิขในเรา” 
(คพ. 19:23) ส�าหรบัวลิล์ สันตสุิขหมายถึงความรูสึ้กมั่นใจ
เมื่อเขาเลือกถูกตอ้งและไม่กังวลกับความเห็นลบๆ จากผู้
อื่น สันตสุิขดงักล่าวเกิดขึน้เมื่อวลิล์ตดัสินใจฟัง—และ 
เช่ือฟัง—พระค�าของพระเยซูครสิตล์่วงหน้า

“บางครัง้เพื่อนๆ ล้อผมเพราะส่ิงที่ผมท�าหรอืไม่ท�า แต่
น่ันไม่ท�าให้ผมทุกข์รอ้นเลยเพราะผมตดัสินใจไวน้านแล้ว
วา่ผมจะใช้ชีวติอย่างไร” เขากล่าว

ส่ิงหน่ึงที่วลิล์กับครอบครวัของเขาตดัสินใจไวน้านแล้ว
คอืรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ น่ันยากนิดหน่อยเมื่อวลิล์
เป็นนักฟุตบอลในทีมฟุตบอลชัน้น�า แตเ่ช่นเดยีวกับนีไฟ 
ครอบครวัเขาเช่ือวา่ “พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัตแิก่ลูกหลาน
มนุษย์, นอกจากพระองคจ์ะทรงเตรยีมทางไว้ ให้พวกเขา 
เพื่อพวกเขาจะท�าส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบัญชาพวก
เขา” (1 นีไฟ 3:7)

ฟุตบอลไม่ ใช่ทุกส่ิงส�าหรบัวลิล์ คณุแม่ของเขาพูดวา่  
“เขากิน ดืม่ นอน แล้วก็รกั รกัฟุตบอล น่ันเป็นความ
หลงใหลของเขาและเขาเก่งมาก”

ฉะน้ันเมื่อวลิล์ตดิทีมอันดบัสูงสุดทีมหน่ึงในพืน้ที่ เขา
ตืน่เตน้มาก ปัญหาเดยีวคอืทีมแข่งหลายนัดวนัอาทิตย์ ทีม
ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรบันักฟุตบอลที่ขาดการแข่งขันทุกวนั
อาทิตย์ การเลือกไม่ลงแข่งวนัอาทิตย์อาจจะหมายถึงการ
เสียต�าแหน่งในทีม

แตว่ลิล์ตดัสินใจไวน้านแล้ว เขาจะรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์

วิลล์กับครอบครัวสวดอ้อนวอนด้วยกันและทูลพระ

บิดาบนสวรรค์ ให้ทรงทราบว่าพวกเขาปรารถนาจะรักษา
พระบัญญัติของพระองค์และทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระองค์ จากน้ันวิลล์กับคุณแม่ของเขาพูดกับโค้ชของ
ทีมเกี่ยวกับความเช่ือของพวกเขา ยังความประหลาดใจ
แก่พวกเขาเมื่อโค้ชต้องการวิลล์ ในทีมทัง้ที่เขาไม่ลงแข่ง
วันอาทิตย์!

“ผมรูว้า่เมื่อผมให้เกียรตวินัสะบาโต ผมไดร้บัพร” วลิล์
กล่าว “ผมอาจจะไม่ไดแ้ข่งหลายนัดเหมือนคนอื่น แตผ่ม
เห็นพร เช่นจู่ๆ การแข่งวนัอาทิตย์ก็เปลี่ยนเป็นวนัอื่น ผม
คดิวา่ผมเล่นไดด้ขีึน้ดว้ยเพราะผมมีวนัพักหน่ึงวนั”

น่ันดขีึน้ ไม่นานวลิล์ก็ทราบวา่เพื่อนรว่มทีมคนหน่ึงของ
เขาเป็นสมาชิกศาสนจักรเช่นกัน หลังจากเล่นดว้ยกันไม่กี่
เดอืน เด็กคนน้ันท�าตามแบบอย่างของวลิล์และเลิกแข่งวนั
อาทิตย์ดว้ย

ถ้าคณุรูสึ้กเหมือนคณุไม่ไดร้บัพรของการเช่ือฟัง น่ัน
อาจเป็นเพราะคณุไม่สามารถเห็นทุกส่ิงที่พระบิดาบน
สวรรคท์รงเตรยีมไว้ ให้คณุ การตดัสินใจฟังพระค�าของ
พระครสิตแ์ละรบัใช้พระเจ้าเป็นการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง
เสมอ ฉะน้ันจงตดัสินใจตอนน้ี!

“ข้าพเจ้าวงิวอนท่านให้ตดัสินใจอย่างแน่วแน่ที่น่ี ณ 
เวลาน้ี วา่จะไม่หันเหออกจากเส้นทางซ่ึงจะน�าไปสู่เป้า
หมายของเรา ชีวตินิรนัดรก์ับพระบิดาในสวรรค”์ ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันกล่าว (“สามอาร ์(R) ในการเลือก,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 86)

อย่าท�าให้ชีวติท่านเป็นเกม “กระโดดหรอืดิง่” อย่าเส่ียง
ทางวญิญาณหรอืกระโดดผิดท่า ตดัสินใจตอนน้ีวา่จะ
ตดิตามพระเยซูครสิตแ์ละไดร้บัสันตสุิขที่พระองคท์รงน�า
เข้ามาในชีวติท่าน ◼
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โดย ซำแมนธำ เบสต์

ไ 
ม่กี่ปีก่อนดฉัินหดหู่เพราะรูสึ้กเหมือนไม่มี ใครจะคยุดว้ย ครอบครวัของดฉัินอยู่ ไกล
และดฉัินไม่มีเพื่อน ดฉัินจึงไม่เห็นเหตผุลที่จะมีชีวติอยู่

ดิฉันอาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้า ส่ิงเดียวที่พวกท่านบอกดิฉันไม่ ให้ท�าคือพูดคุย
กับเพื่อนบ้าน พวกท่านอ้างวา่เขาเป็นคนแปลกๆ และพวกท่านกุเรือ่งเกี่ยวกับเขาเพื่อให้
ดฉัินกลัว

แตว่นัเสารว์นัหน่ึงเขากับเด็กสาววยัรุน่สองคนอายุเท่าๆ ดฉัินขอให้ดฉัินช่วยสรา้งรัว้ 
ดฉัินยินดช่ีวยและเริม่สรา้ง

หลังจากสังเกตเด็กสาวสองคนน้ี ดฉัินเห็นวา่พวกเขาเป็นคนด ีดฉัินจึงเริม่พูดคยุกับ
พวกเขา ซ่ึงน�าไปสู่การสนทนาเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย ดฉัินมีค�าถามมากมายซ่ึงพวกเขามีค�าตอบ ดฉัินจึงอยากรู ้เพื่อนบ้านของดฉัิน
ชวนดฉัินไปโบสถ์กับเขาในวนัรุง่ขึน้เผื่อดฉัินชอบ ดฉัินอยู่ ในช่วงตกต�า่ของชีวติ จึงคดิวา่
ดฉัินไม่มีอะไรตอ้งเสีย

ขณะเดนิผ่านประตเูหล่าน้ันเช้าวนัถัดมา ดฉัินรูสึ้กถึงสันตสุิขในใจทันที สันตสุิขที่
ดฉัินไม่เข้าใจ แตรู่ว้า่ศาสนจักรคอืที่ซ่ึงดฉัินตอ้งอยู่ เขาแนะน�าให้ดฉัินรูจ้ักผู้สอนศาสนา
เช้าวนัน้ัน และดฉัินเห็นวา่พวกเขา รู ้วา่ศาสนจักรน้ีจรงิ

ดฉัินเริม่ฟังบทเรยีนหลายบทจากผู้สอนศาสนา ดฉัินไม่อาจทูลขอให้พระบิดาบน
สวรรคท์รงส่งผู้สอนศาสนาที่รกั ห่วงใย และจิตวญิญาณดมีาให้ดฉัินในเวลาที่ดกีวา่น้ี 
ดฉัินไดค้วามรูท้ี่พวกเขามีเกี่ยวกับพระกิตตคิณุโดยผ่านความช่วยเหลือของพวกเขา

หลังจากฟังพวกเขาแบ่งปันความรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยพวกเขาผ่านพ้นการ
ทดลองอย่างไร ดฉัินรูสึ้กวา่ดฉัินควรสวดอ้อนวอนให้รูว้า่ส่ิงที่พวกเขาพูดจรงิหรอืไม่ หลัง
จากสวดอ้อนวอน ดฉัินรูสึ้กมีความสุข สันตสุิข และความสงบในใจอย่างมาก ดฉัินรูว้า่คนื
น้ันดฉัินไดร้บัค�าตอบผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ความรูน้ี้ท�าให้ประจักษ์พยานของดฉัินเตบิโตอย่างรวดเรว็ ตัง้แตเ่ข้ารว่มศาสนจักรในปี 
2013 ดฉัินเห็นพรที่ความรูเ้รือ่งพระบิดาบนสวรรคม์อบให้ดฉัิน ดฉัินรูสึ้กขอบคณุผู้สอน
ศาสนาเหล่าน้ันและขอบคณุเพื่อนบ้านที่เชือ้เชิญให้ดฉัินมาหาพระครสิต ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในวกิตอเรยี ออสเตรเลีย
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ดิฉันอยู่ในช่วง
ตกต�า่ของชีวิต 
แต่การไปโบสถ์
กับเพ่ือนบ้าน
เปล่ียนทุกอย่าง

เพือ่นบ้ำนแปลกๆของดิฉัน
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ผมท�าใหศ้รัทธาเกิดผล

ห้องสนทนำ

ถามว่าผมจะแปลระหว่างที่พวกเขา
สนทนากับน้องชายของเออร์ฟรยี์ ได้
ไหม

ผมคดิวา่บทบาทของผมน่าจะเป็น
แคล่่ามเฉยๆ แตผ่มกลายเป็นผู้มีส่วน
รว่มที่กระตอืรอืรน้ขณะค�าพูดของ
พวกเขาหยั่งรากในใจผม ผมมีความ
รูสึ้กที่อธิบายไม่ถูก รูสึ้กมีความสุข
อย่างที่ ไม่เคยประสบมาก่อน

หลังจากประสบการณ์น้ัน ผมขอ
ให้ผู้สอนศาสนาสอนครอบครวัผม 
แตเ่มื่อพวกเขามา พ่อแม่ของผมยืน
กรานวา่พืน้ที่ ในครอบครวัเราตอ้งไม่มี
มอรมอน

เสียงเคาะประตหูน้าบ้านสามครัง้
ขัดจังหวะการแข่งปิงปองของผมกับ

เออรฟ์รยี์เพื่อนของผม ผมไดย้ินเสียง
ไม่คุน้หูพูดส�าเนียงแปรง่ๆ ของภาษา 
ฮีลี ไกโนนซ่ึงเป็นภาษาพืน้ถิ่นของเรา

เออร์ฟรีย์รีบไปที่ประตูเหมือนรอ
พวกเขามา “มาน่ีหน่อย!” เขาพูด
กับผม “ผมอยากให้คุณพบเพื่อนๆ 
ของผม!”

พวกเขาสวมเสือ้เชิต้สีขาว ผูกเน็ก
ไท และมาสอนน้องชายของเออร์ฟรีย ์
เพื่อเตรียมเขาให้พร้อมรับบัพติศมา 
ผมพูดกับพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษ 
และพวกเขาประทับใจมากพอจะ

ผมตอ้งการรบับัพตศิมา ผมจึง
ท�าให้ศรทัธาของผมเกิดผล ผมอด
อาหารและสวดอ้อนวอน ผมพยายาม
เป็นแบบอย่างตอ่พวกท่าน

สองปีตอ่มา โดยผ่านศรทัธาอัน
เรยีบง่ายของผมเองและการสนับสนุน
ดว้ยความรกัจากพระบิดาบนสวรรค ์
คณุพ่อใจอ่อนในที่สุดและท่านเซ็น
ยินยอมให้ผมรบับัพตศิมา ผมมีความ
สุขที่จะพูดวา่ประจักษ์พยานของผม
ในพระกติตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเป็น
สมบัติล�า้ค่าที่สุดของผม ◼

อาร์เนล เอม็., เนโกรสออกซิเดนตลั 
ฟิลิปปินส์
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ดิฉันพบวา่ยากทุกครัง้ที่ตอ้งปรบัตวั
รบัสถานการณ์ใหม่ๆ น่ันเป็นเหตุ

ให้ดฉัินกังวลเมื่อตอ้งจากปฐมวยัและ
เริม่เยาวชนหญิง ตอนแรกตารางเรยีน
ก็ดแูปลกส�าหรบัดฉัิน เยาวชนหญิง
มีสภาพแวดล้อมตา่งออกไปโดยสิน้
เชิง—ไม่มีช่วงเวลารอ้งเพลง ไม่มีช่วง
เวลาแบ่งปัน เรามีสหกิจกรรมระหวา่ง
สัปดาห์ดว้ย

ดฉัินเพียงแตต่อ้งการเข้ากับคนอื่น
ไดแ้ละรูสึ้กสบายใจ ดฉัินจึงให้ โอกาส
ตารางเรยีนใหม่ ดฉัินสวดอ้อนวอน
มาก ดฉัินเริม่คุน้เคยกับกิจวตัรใหม่
และผูกพันกับเยาวชนหญิงคนอื่นๆ

หลายสัปดาห์ผ่านไป ดฉัินเริม่รบัรู้
สาเหตทุี่ดฉัินอยู่ ในโปรแกรมเยาวชน
หญิง ดฉัินเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุมาก
ขึน้ ได้ โอกาสท�าความดเีล็กๆ น้อยๆ 
มากขึน้ในแตล่ะสัปดาห์ ดฉัินสามารถ
ไปพระวหิารและรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
ของพระเจ้าในพระนิเวศน์ของ
พระองค์

เวลาน้ีดฉัินขอบคณุองคก์าร
เยาวชนหญิงมาก ดฉัินมีความสุขที่
ดฉัินให้ โอกาสการเปลี่ยนแปลงน้ีและ
พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยดฉัินท�า
เช่นน้ัน ◼
เบธานี ดบัเบิลย.ู, รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
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าน ถึงคราวของท่าน
 เลียโฮนา ยนิดีรับประสบการณ์และขอ้คิดของท่านในการด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตติคุณ ส่งเร่ืองราวของท่านมาท่ี liahona .lds .org 
(คลิก “Submit An Article”)

ดิฉันอยู่ชมรมหนังสือขณะเรยีนชัน้มัธยมปีที่สอง แตล่ะเดอืน
เราพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มหน่ึง 

และปลายปีเรามีการแข่งขันเพื่อดวูา่ทีมใดรูจ้ักหนังสือแตล่ะเล่ม
มากที่สุด กฎข้อหน่ึงที่เรายึดเสมอมาคอือ่านหนังสือที่สะอาด
เท่าน้ัน

เดอืนหน่ึง เมื่อดฉัินเริม่อ่านหนังสือเล่มตอ่มา ดฉัินรูสึ้กวา่
หนังสือเล่มน้ันไม่สะอาด แตด่ฉัินตอ้งอ่านถ้าตอ้งการให้ทีมของ
ดฉัินชนะการแข่งขัน ดฉัินจะท�าให้พวกเขาผิดหวงัไม่ได ้สอง
สามบทตอ่จากน้ันแย่กวา่เดมิ ดฉัินจึงวางหนังสือ ดฉัินรูว้า่ดฉัิน
จะอ่านไม่ได—้ความสะอาดทางวญิญาณของดฉัินมีคา่มากกวา่
ชนะการแข่งขัน

แตด่ฉัินกังวลมากกับการบอกทีมของดฉัิน คนืก่อนการ
ประชุมของชมรม ดฉัินสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงช่วยให้ดฉัินกล้าเผชิญหน้ากับพวกเขา

วนัรุง่ขึน้ดฉัินกังวลมาก ดฉัินน่ังกับทีมของดฉัิน พอการ
ประชุมเริ่ม ดิฉันก�าลังจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าดิฉันอ่าน
หนังสือเล่มน้ันไม่ได ้ยังไม่ทันไดอ้ธิบาย หัวหน้าก็ลุกขึน้ขอโทษ 
เธออธิบายวา่เธอไม่ไดอ้่านหนังสือเล่มน้ันก่อนจะใส่เข้ามาใน
รายการที่เราตอ้งอ่านและไม่ทราบวา่มีอะไรในน้ัน เธอบอกวา่เธอ
จะตดัหนังสือเล่มน้ันออก เมื่อกลับถึงบ้าน ดฉัินขอบพระทัย
พระบิดาบนสวรรค์

ดฉัินรูว้า่เมือ่เรายดึมาตรฐานของเรา พระเจา้ทรงดแูลเรา 
พระองค์ ไมท่รงดแูลสถานการณ์เช่นทีท่รงดแูลใหด้ฉัินเสมอไป 
แตพ่ระองคจ์ะประทานความกลา้หาญใหเ้ราตดัสินใจไดด้เีสมอ ◼
แอชลี เอ., รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

จากปฐมวยัไป
เยาวชนหญิง

วญิญาณท่ีสะอาด:  
ส�าคญักวา่การแข่งขนั
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แบง่ขนมและ
รอยยิม้

ส่องแสงของท่ำน
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เรำ
ช่ือแซมและ
อนำสตำเซีย  

เราพยายามส่องแสงโดย
แบ่งปันใหผู้อ่ื้น!

เรำจะช่วยได้อย่ำงไร
พืน้ที่ซ่ึงเราอยู่ ในรฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา เรา
เห็นคนจรจัดเยอะมาก เราสงสัยวา่เราจะช่วยพวก
เขาไดอ้ย่างไร พระเยซูทรงเลีย้งอาหารคนหิวโหย
และทุกคนตอ้งกิน! เราจึงตดัสินใจท�าชุดขนม
ฉุกเฉิน

1
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ส่ง ดำว 
มำให้เรำ!
ท่านจะส่องแสง
ของท่านตามท่ี
พระเยซูคริสต์
ทรงขอใหเ้ราท�าไดอ้ยา่งไร ส่งดาว
กบัเร่ืองเล่าและภาพถ่ายของท่าน 
พร้อมค�าอนุญาตของผูป้กครองมา
ใหเ้รา ดูขอ้มูลเพิ่มเติมในหนา้ 71

ท่ำน จะส่องแสงอย่ำงไร
•  เลือกโครงการบ�าเพญ็ประโยชนท่ี์

ท่านตอ้งการท�ากบัครอบครัวท่าน
•  บริจาคเงินอดอาหารในซองส่วนสิบ

ของท่าน เงินของท่านจะไปช่วยคน
ขดัสน

ซ้ือของ
โจเพื่อนของเราช่วยเราซือ้
ของที่รา้นหน่ึงเหรยีญ

ท�ำชุดขนม
เราใส่ธัญพืชอัดแท่ง 
ขนมปังขาไก่รสชีส และ 
ขนมอรอ่ยๆ อีกหลายอย่าง
ในชุดขนมของเรา แซม
ลองกินชุดหน่ึงดว้ย!

สุดยอด!
การแบ่งขนมท�าให้เรายิม้ 
บางคนพูดวา่ “ขอบคณุ!” 

และ “สุดยอด!”

ขนมอกีหลำยชุด
คณุแม่ของเราน�า
โครงการขึน้ออนไลน์ 
และสาขาหนุ่ม
สาวโสดทราบเรือ่ง
น้ี พวกเขาท�าชุด

ขนมอีก 100 ชุดให้สถานสงเคราะห์คนจรจัดในท้องที่ของเรา สถาน
สงเคราะห์ ใช้คนเหล่าน้ันเชิญชวนคนมาลงช่ือเข้าโปรแกรมช่วยให้
พวกเขามีบ้าน น่ันท�าให้เรามีความสุขมาก!

5

4

3

2
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ค�าตอบ ส�าหรบั ลเูซยี

โดย เมอร์ลนี วทัคนิส์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันชอบอ่านพระคมัภีรศ์กัดิสิ์ทธิ์น้ี ทุกครัง้ทีฉั่นไดอ้่าน 
ฉันรูสึ้กพระวญิญาณเริม่เบกิบานในใจฉัน—เป็นพยานว่า
น่ีคือความจริง” (หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 66)

ลูเซียปาดน� ้าตา เธอไม่ตอ้งการให้เด็กคนอื่นๆ เห็น 
เธอออกจากสนามโรงเรยีนและรบีกลับบ้าน

ลูเซียอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่สวยงาม เธอเป็น
สมาชิกคนเดยีวของศาสนจักรที่ โรงเรยีน คนอื่นไป
โบสถ์เดยีวกัน พวกเขาล้อลูเซียและไม่ยอมเล่นกับเธอ
เพราะเธอแตกตา่ง

ปัญหาไม่ ใช่แคน้ั่น บางครัง้ครไูม่สนใจลูเซียเมื่อเธอ
ยกมือ

“แต่วนัน้ีแย่ที่สุด!” ลูเซียคิด เธอเตะกรวดก้อนหน่ึง
ไปตามถนน ระหวา่งเรยีน ครอู่านพระคัมภีร์ ไบเบิล
บางข้อที่ลูเซียไม่เข้าใจ พวกเขาท�าเหมือนพระบิดาบน

สวรรค์ พระเยซูครสิต์ และพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็น
องค์เดียวกัน จากน้ันครก็ูพูดวา่มี บาง นิกายไม่เช่ือส่ิงที่
พระคัมภีร์ ไบเบิลสอน เธอมองมาที่ลูเซีย ทุกคนในชัน้
หัวเราะ

ลูเซียสับสน พระบิดาบนสวรรค ์พระเยซูครสิต ์และ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดเ้ป็นคนละองคห์รอื แล้วเกิด
อะไรขึน้

ทันใดน้ันเธอก็นึกขึน้ได้และความคิดน้ันท�าให้เธอ
มีความสุข เธอสามารถถามผู้สอนศาสนาได้! พวกเขา
มาที่หมู่บ้านของลูเซียทุกวัน “พวกเขาจะรูว้ิธีช่วย!” 
เธอคิด

เมื่อลูเซียกลับถึงบ้านเธอเห็นซิสเตอรบ์ราวน์กับซิส
เตอรร์อูิซ พวกเธอก�าลังช่วยป๊ัมน� ้าขึน้แท็งก์บนหลังคา

ลูเซียถามค�าถามของเธอทันที “ท�าไมพระคมัภีร์
ไบเบิลบอกวา่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูเป็นองค์
เดยีวกันล่ะคะ”
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ค�าตอบ ส�าหรบั ลเูซยี ลูเซียสับสนในส่ิงทีค่รู
พูด ใครจะช่วยได้

ซิสเตอรบ์ราวน์ยิม้ “น่ันเป็นค�าถามที่ด ีหลังอาหาร
กลางวนัเราจะหาพระคมัภีรบ์างข้อมาช่วย”

ลูเซียแทบไม่รูร้สสต ูropa vieja แสนอรอ่ยที่คณุแม่ท�า 
ที่เธอตอ้งการคอืค�าตอบ!

ในที่สุดก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ลูเซียกับ
ผู้สอนศาสนาเปิดพระคัมภีร์ พวกเธออ่านนิมิตของ
โจเซฟ สมิธ จากน้ันจึงอ่านเรื่องบัพติศมาของพระ
เยซู พระคัมภีร์ทัง้สองข้อแสดงให้เห็นว่าพระบิดาบน
สวรรค์ พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนละ
องค์กัน

“แล้วท�าไมพระคมัภีรข์้ออื่นบอกวา่เป็นองคเ์ดยีวกัน
ล่ะคะ” ลูเซียถาม

ซิสเตอรบ์ราวน์เริม่พลิกหน้ากระดาษ “เรามาอ่าน 
ยอห์น 17กันนะ บทน้ีพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนพระ
บิดาบนสวรรคเ์กี่ยวกับอัครสาวกของพระองค”์

พวกเขาผลัดกันอ่าน ในพระคัมภีร์ พระเยซูทรง

สวดอ้อนวอนให้อัครสาวกของพระองค์ “เป็นหน่ึง
เดียวกัน” เฉกเช่นพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์
เป็นหน่ึงเดียวกัน ลูเซียนับพระด�ารัสที่พระองค์ตรัส
เช่นน้ันได้สามครัง้

“อัครสาวกทุกคนไม่สามารถเป็นคนเดยีวกันได”้ ซิส
เตอรร์อูิซกล่าว “แตพ่วกท่าน สามารถ เป็นหน่ึงเดยีวกัน
ได้ ในส่ิงที่พวกท่านเช่ือและกระท�า แบบเดยีวกับที่พระ
บิดาบนสวรรค ์พระเยซู และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
เป็นหน่ึงเดยีวกัน”

ลูเซียเริม่รูสึ้กอบอุ่นในใจ เธอรูว้า่น่ันคอืพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ พระองคก์�าลังบอกเธอวา่ส่ิงที่ซิสเตอรร์อูิซพูด
เป็นความจรงิ

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูไม่ ใช่องคเ์ดยีวกัน 
แตพ่ระองคท์รงเหมือนกันในส่ิงที่พระองคต์รสัและท�า 
ลูเซียรูว้า่ทัง้สองพระองคร์กัเธอ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา

ควำมช่วยเหลอืจำกพระคมัภร์ี

ครูปฐมวยัของหนูช่วยหนูหาค�าตอบใหค้ �าถาม 

ของหนูในพระคมัภีร์ เม่ือหนูถามวา่ “ท�าไมทุก 

วนัน้้ีจึงไม่เกิดปาฏิหาริยใ์หญ่ๆ” ครูช่วยหนูหา 

ตรงท่ีพดูวา่ทุกวนัน้ียงัเกิดปาฏิหาริย ์หนูชอบ 

ใชพ้ระคมัภีร์ตอบค�าถามของหนู!
เอมลิ ีไอ. อำยุ 10 ขวบ, ซอเมอร์เซต องักฤษ
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เ ราแตล่ะคนมาแผ่นดนิโลกพรอ้มดว้ย 
แสงสวา่ง ของพระครสิต ์เราตอ้งท�าให้ 

แสงสวา่ง ของเราลุกโชนเสมอเพื่อให้คน
อื่นๆ มองเห็นและเดนิตาม วธิีจรรโลงศรทัธาที่
ดทีี่สุดวธิีหน่ึงที่เราตอ้งท�าคอืศึกษาพระคมัภีรแ์ละสวด
อ้อนวอน

เมื่อท่านท�าให้เปลวไฟแห่งประจักษ์พยานลุกโชน 
ท่านจะเป็น ไฟสญัญาณ แห่งความชอบธรรมส�าหรบั
ทุกคนที่มองเห็น พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “พวกท่าน
จง สอ่งสวา่ง แก่คนทัง้ปวง เพื่อวา่เมื่อเขาทัง้หลายได้
เห็นความดทีี่ท่านท�า พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระ
บิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค”์ (มัทธิว 5:16)

โอกาสส่องสวา่ง
ของเราไม่มีขีด
จ�ากัด โอกาส

เหล่าน้ันอยู่รอบข้างเราทุกวนั เมื่อเราท�า
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะ

มีโอกาสเป็น แสงสวา่ง ในชีวติคนรอบข้าง
—ไม่วา่จะเป็นสมาชิกครอบครวัของเราเอง มิตร

สหาย หรอืคนแปลกหน้าที่เราไม่รูจ้ักเลย
เราสามารถเป็น แสงสวา่ง ส่องโลก การเปิดสวติช์ ไฟ 

ในห้องมืดท�าให้ห้องเต็มไปดว้ย แสงสวา่ง ฉันใด การ
เป็นแบบอย่างของความชอบธรรมสามารถช่วยท�าให้ โลก
ที่มืดลงทุกขณะ สวา่งขึน้ ฉันน้ัน

มิตรสหายทัง้หลาย เราสามารถ
เป็น “แบบอย่าง [ของ] ผู้เช่ือ” ตามที่
อัครสาวกเปาโลกล่าว (1 ทิโมธี 4:12) 
คนทั่วไปจะรู้ ไดเ้สมอวา่เราเป็นผู้

ตดิตามพระครสิตแ์ละ “เป็น ดวง
สวา่งต่างๆ ในโลก” (ฟิลิปปี 2:15) ◼
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โดย ประธำน
โธมสั เอส. มอนสัน

พวกทา่นจง 
สอ่งสวา่ง ส่งดำวของท่ำนให้เรำ!

จาก “Be a Light to the World” 
(Brigham Young University 
devotional, Nov. 1, 2011), 
speeches .byu .edu
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ดำวพระคมัภร์ี
ระบายสีดาวขณะท่านอ่านพระคมัภีร์แต่ละ

ขอ้เก่ียวกบัแบบอยา่งของพระเยซูคริสต์

มาระโก 10:46–52
ยอห์น 11:33–44

ยอห์น 8:10–11

3 นีไฟ 11:13–15

3 นีไฟ 17:21

3 นีไฟ 17:7, 9

ส่งดำวของท่ำนให้เรำ!
ท่านจะส่องสวา่งตาม

ท่ีพระเยซูทรงขอใหเ้รา
ท�าไดอ้ยา่งไร ท่านเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดี รับใชเ้พ่ือนบา้น หรือแบ่งปันประจกัษพ์ยานของท่านหรือไม่ 
บอก เลียโฮนา เก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยส่งเร่ืองราวและดาวของท่านมาใหเ้รา!

1. ลากเสน้ตามรอยดาวและเขียนวา่ท่านก�าลงัส่อง
สวา่งโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีหรือช่วยผูอ่ื้นอยา่งไร

2. ตดัดาวและถ่ายรูป หรือใหค้นอ่ืนถ่ายรูปท่าน
ขณะก�าลงัยนืถือดาว!

3. ใหบิ้ดามารดาของท่านส่งมาใหเ้ราผา่น  
liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article”)



โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็ค
นิตยสารศาสนจกัร
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ ให้เราพร�า่ค�าชมเชยเอ่ยสรรเสรญิกัน ทีบ่้านหรอื
สถานถิ่นใดๆ” (เพลงสวด, บทเพลงที ่116)
“

ไ ม่นะ!” อีกแล้วนะเปโดร!”
ทุกคนที่ โรงเรยีนรูว้า่เปโดรเป็นเด็กอันธพาล 

เขาตวัใหญ่ และใจรา้ย! เขาล้อช่ือเด็กคนอื่นๆ แย่ง
อาหารกลางวนั และไล่กวดเด็กเหล่าน้ันทั่วสนาม
โรงเรยีน ไม่มี ใครอยากอยู่ ใกล้เขา

เปโดรเดนิผ่านลูคสักับอารเ์ธอรเ์พื่อนของเขา เขา
เรยีกทัง้สองคนวา่ “คนขีแ้พ้” และผลักอารเ์ธอร์

ลูคสัเหน่ือยหน่ายกับความใจรา้ยของเปโดร เขา
ตะโกนโดยไม่คดิวา่ “หยุดนะ เปโดร!”

ลูคสัไม่อยากจะเช่ือ เขากล้าปกป้องตนเองจากเด็ก
เกเรตวัใหญ่ที่สุดในโรงเรยีน!

เปโดรถลันเข้าหาลูคสัและควา้เสือ้ของเขา “วา่อะไร
นะ” หัวใจของลูคสัเตน้เรว็จนรูสึ้กเหมือนจะหลุดออก
จากอก! “ฉันจะเตอืนนายสักครัง้” เปโดรบอก “แตน่าย
ระวงัให้ด!ี” เขาผลักลูคสัแล้วเดนิจากไป

หลังจากน้ันลูคสัพยายามเลี่ยงเปโดร แตเ่ปโดร
หาเขาเจอตลอด เขาไม่ ให้ลูคสัเล่นชิงช้า ผลักลูคสั
ขณะเล่นปาบอล เกี่ยวขาเขาในโรงอาหาร และ
พูดแตเ่รือ่งรา้ยๆ 

วนัหน่ึงลูคสักับอารเ์ธอรก์�าลังเล่นฟุตบอล
ของอารเ์ธอร ์เปโดรกระโดดออกมาจากหลัง
ตน้ไม้และควา้ลูกบอลไป

“เอาคนืมานะ” อารเ์ธอรบ์อก
“ ใครจะบังคบัฉันได”้ เปโดรผลักลูคสัไป

ที่ตน้ไม้และหัวเราะ

ลูคสัรูสึ้กท้องไส้ป่ันป่วน เขาโกรธมาก! “รูอ้ะไรไหม 
เปโดร” ลูคสัถาม “นายเป็นเด็กใจรา้ยที่สุดเท่าที่ฉันรูจ้ัก! 
ไม่มี ใครชอบนาย ทุกคนอยากจะอยู่ห่างๆ นาย!”

เปโดรหยุดหัวเราะ ลูคสัรูสึ้กดมีากกับส่ิงที่พูด . . .   
จนกระทั่งเขาเห็นสีหน้าของเปโดร เปโดรจะรอ้งไห้หรอื
เปล่า เปโดรก้มมองพืน้อย่างรวดเรว็แล้วเดนิหนี

ลูคสัรูสึ้กแย่ทันที ที่เหลือของวนัน้ันไม่วา่จะพยายาม
เพียงใดลูคสัก็ ไม่สามารถเอาความรูสึ้กแย่ๆ ออกไปได ้

ลคูสั 
ลูกคสัรูสึ้กดมีากกับส่ิงทีพู่ด . . . จน
กระทั่งเขาเห็นสีหน้าของเปโดร

72 Liahona
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คนืน้ันเขาพลิกตวัไปมาบนเตยีง เขาคดิแตว่า่เปโดร
หน้าเศรา้มาก

“เปโดรรูสึ้กไม่ดี ไดอ้ย่างไร” ลูคสัคดิ “เขาไม่สนใจที่
เขาแกล้งเด็กคนอื่นๆ  ฉันตอ้งพูดอะไรบางอย่างใช่ไหม” 
ย่ิงลูคัสคิดเรือ่งน้ี เขายิ่งรูว้า่เขาท�า ถูก ที่ปกป้องตนเอง
และเพ่ือน แตเ่ขา ผดิ ทีพ่ดูรา้ยแบบน้ัน

ลูคสัคกุเข่าข้างเตยีงและทูลขอพระบิดาบนสวรรค์
ทรงให้อภัยเขา เขาทูลพระบิดาบนสวรรคว์า่เขาไม่
ตอ้งการท�ารา้ยความรูสึ้กของใครอีก เขาตอ้งการเป็นคน
ใจด ีเมื่อลูคสักล่าว “เอเมน” เขารูว้า่ตอ้งท�าอะไร

กล่ำวค�ำพูดทีด่เีสมอ

“จงใชค้ �าพดูท่ีสร้างสรรคจ์รรโลง
ใจคนรอบขา้ง”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “The Lighthouse 
of the Lord,” Ensign, Nov. 1990, 97.

หลังอาหารกลางวนัในวนัถัดมา ลูคสัพบเปโดรยืนพิง
ก�าแพงอยู่คนเดยีว ลูคสัตืน่กลัว เปโดรจะท�าอะไร ลูคสั
สูดลมหายใจลึกและเดนิเข้าไปหา

“อืม ฉันขอโทษเรือ่งเมื่อวาน”
เปโดรท�าหน้าประหลาดใจ “นายขอโทษเหรอ”
“ ใช่ ฉันพูดไม่ดกีับนาย และฉันไม่ควรพูดแบบน้ัน 

ขอโทษนะ”
เปโดรจ้องมองรองเท้าของตนเอง “ ไม่เป็นไร”
เสียงกระดิง่ดงั ลูคสัเริม่เดนิกลับไปห้องเรยีน เขารูสึ้ก

ดขีึน้มาก แตม่ีอีกอย่างที่เขาอยากพูด เขาหันกลับมา 
“เราจะเล่นฟุตบอลตอนพักพรุง่น้ีนะถ้านายอยากเล่น”

รอยยิม้น้อยๆ ผุดขึน้บนใบหน้าของเปโดร “ดจีัง”
หลังจากน้ัน เรือ่งราวตา่งๆ กับเปโดรก็ดขีึน้ เขายัง

เป็นเด็กอันธพาลบางครัง้ แตเ่ขาไม่ ใจรา้ยเท่าเมื่อก่อน 
เขาเล่นกับลูกคสัสองสามครัง้ตอนพัก และสนุกมาก! 
เมื่อจบปีการศึกษา เปโดรบอกลูคัสวา่เขาจะย้ายไปอยู่ที่
อื่น จากน้ันเขาก็พูดบางอย่างที่ท�าให้ลูคสัประหลาดใจ
อย่างยิ่ง

“ขอบคณุทีเ่ป็นเพือ่นกบัฉัน” “ทัง้ทีฉั่นท�าตวัไมน่่ารกั” 
ความรูสึ้กอบอุ่นในใจลูคสัท�าให้เขารูว้า่การเป็นคนใจดี

เป็นการเลือกที่ถูกตอ้งเสมอ ◼
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“และเด็กเล็กคนหน่ึงจะน�าพวกมันไป”  
(2 นีไฟ 30:12)

หลายปีก่อน ครอบครวัเราขับรถกลับบ้านที่เซาเปาลู 
บราซิลหลังจากเยี่ยมญาต ิขณะขับมาถึงถนนลาด

ชัน รถของเราก็เสีย
เราพยายามสตารท์เครือ่งเป็นเวลาหลายนาที แต่

สตารท์ไม่ตดิ รถยนตผ์่านเราไป ไม่มี ใครหยุดช่วย
ในที่สุดข้าพเจ้าจึงบอกครอบครวัวา่เราควรสวด

อ้อนวอน โมโรไนลูกชายวยัหกขวบของข้าพเจ้าพูดวา่ 
“อย่าห่วงเลยครบัพ่อ ผมสวดอ้อนวอนแล้ว”

“ลูกสวดอ้อนวอนขออะไร” ข้าพเจ้าถาม
“ผมสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรคส่์งคนที่ 

เหมาะสม มาช่วยเรา” เขาบอก
ไม่นานไฟสวา่งสองดวงก็ปรากฏหลังรถเรา รถลาก

น่ันเอง คนขับเป็นช่างยนต์

“คณุโชคดมีาก” เขาบอก “ผมท�างานเสรจ็และ
ก�าลังจะกลับบ้าน”

เขาซ่อมรถให้เรา จากน้ันเขาก็ขับตามเรามาเพื่อให้
แน่ใจวา่เรากลับถึงบ้านปลอดภัย

ข้าพเจ้าถามโมโรไนว่าเขารู้ ไหมว่าน่ีเป็น
ประสบการณ์ที่พิเศษมาก “รู้ครับ” เขาตอบ “พระ
บิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของผม ตอน
น้ีผมมีประจักษ์พยานของผมเองแล้ว! ผมไม่ต้องยืม
ประจักษ์พยานจากพ่ออีก” ข้าพเจ้าตืน้ตันใจกับแบบ
อย่างที่ซ่ือสัตย์ของโมโรไน

เวลาน้ีโมโรไนโตแล้ว แตข่้าพเจ้ายังจ�าแบบอย่างที่ดี
ของเขาสมัยยังเด็กได ้แม้จะเป็นเด็ก แตท่่านสามารถ
เป็นแบบอย่างให้ครอบครวัและเพื่อนๆ ได ้◼

โมโรไนกบัชา่งยนต ์
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โดย เอล็เดอร์คลอดโิอ  
อำร์. เอม็. คอสตำ

แห่งโควรัมสาวกเจด็สิบ
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ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีได้

พระเยโฮวาห์เป็นพระนามของพระเยซูก่อนทรงสร้าง
โลก พระองคท์รงเป็นบุตรองคโ์ตของพระบิดาบน
สวรรคแ์ละทรงเป็นพี่ชายของเรา พระองคท์รงช่วยพระ
บิดาบนสวรรคส์ร้างโลก พืช และสตัว ์และพระองค์
เสดจ็มาแผน่ดินโลกเพื่อช่วยใหเ้รากลบัไปหาพระบิดา
บนสวรรค์

พระเยโฮวาห ์
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หลังจากอ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อ 
ให้ระบายสีสัตวห์น่ึงตวัในรปู!

1. อับราฮัม 3:24–28

2. โมเสส 2:1–13

3. โมเสส 2:14–25

4. โมเสส 2:26–31

5. อับราฮัม 5:1–7

6. ฮีบร ู5:8–9; แอลมา 12:33

7. โมเสส 1:39

8. สดดุ ี82:6; โรม 8:16

แผนของพระ
ผูเ้ป็นเจา้
ส�าหรบัฉัน

  อ่านและท่องจ�า อิสยาห์ 26:4

  ดูพนัธสญัญาเดิมบทท่ี 1 และ 2 ท่ี  
scripturestories .lds .org

 เขียนหรือวาดลงในสมุดบนัทึกของท่านเก่ียว
กบัเวลาท่ีท่านแสดงความรักต่องานสร้างของ
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยโฮวาห์

 ฉนัจะดูแลงานสร้างของพระผูเ้ป็นเจา้โดย . . .
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การสรา้ง
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เมือ่พระองคท์รงเริม่สรา้งโลก พระองคท์รงแยกกลางวนัจากกลางคนื พระองคท์รง
สรา้งดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร ์และดวงดาวเพือ่ฉันจะมีแสงสวา่งน�าทางตลอดเวลา

นานมาแล้วก่อนฉันจ�า
ได ้พระผู้เป็นเจ้าทรง
สรา้งสถานที่สวยงามให้
ฉันอยู่

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

เร่ืองรำวของพระเยซู
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พระองคท์รงสรา้งนกให้บินใน
ท้องฟ้า ปลาให้วา่ยในทะเล และ
สัตวน์านาชนิดให้อยู่บนบก

พระองคท์รงสรา้งท้องฟ้า ทะเล 
และผืนดนิ พระองคท์รงสรา้งพืช

ทุกชนิดปกคลุมแผ่นดนิโลก



78 เลียโฮนา

เมื่อใดก็ตามที่ฉันเห็นงานสรา้งของพระผู้เป็นเจ้า ฉันรูสึ้กย�าเกรงและรกั
พระองค ์ฉันส�านึกคณุที่พระองคท์รงสรา้งโลกน้ีให้ฉัน ◼
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หน้ำระบำยสี

ฉันเป็นสว่นหน่ึงของโลกท่ี
สวยงาม
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เราแต่ละคนสามารถท�าให้บ้านของ
เราเป็นสวรรค์บนแผ่นดินโลก

ขอใหเ้ราพจิารณา . . . จดุประสงค์
ของการสรา้งโลก พระคมัภีร์

อธิบายอย่างชัดเจนวา่จุดประสงคค์อื 
. . . จัดเตรยีมสถานที่ ให้บุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าอยู่อาศัยในความเป็น
มรรตยัและพิสูจน์ความมีคา่ควรของ
ตนผ่านการรกัษาพระบัญญัต ิเพื่อ
กลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
ซ่ึงพวกเขาจากมา

หลังการสรา้งโลก “พระเจ้าตรสัวา่ 
ให้เราสรา้งมนุษย์ตามฉายาของเรา 
ตามอย่างของเรา . . .

“พระเจ้าจึงทรงสรา้งมนุษย์ขึน้
ตามพระฉายาของพระองค ์ตามพระ
ฉายาของพระเจ้าน้ัน พระองคท์รง
สรา้งมนุษย์ขึน้ และไดท้รงสรา้งให้
เป็นชายและหญิง

“พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรสั
กับพวกเขาวา่ จงมีลูกดกทวมีากขึน้
จนเต็มแผ่นดนิ จงมีอ�านาจเหนือ
แผ่นดนิ” (ปฐมกาล 1:26–28)

เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งผู้หญิง
และทรงน�าเธอมาให้ผู้ชาย พระองค์
ตรสัวา่

“เพราะเหตน้ัุน ผู้ชายจะละจาก
บิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับ
ภรรยา และ เขาทัง้สองจะเป็นเน้ือ
เดยีวกัน” (ปฐมกาล 2:24)

ใช่ การแตง่งานไดร้บัแตง่ตัง้จาก
พระผูเ้ป็นเจา้ และหลงัจากกลา่วถงึ
สามภีรรยาครัง้แรก เราพบพระคมัภรี์
หลายขอ้เป็นพยานวา่ชายและหญงิ
กลายเป็นสามภีรรยาในพธิแีตง่งาน . . . 
เราไม่ไดอ้ยูท่ีน่ี่เพยีงเพือ่ “กนิ, ดืม่, 
และรืน่เรงิ” (2 นีไฟ 28:7) . . .

ส�าคญัที่เราตอ้งเข้าใจตามที่เรา
เรยีนรูจ้ากพระคมัภีรว์า่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นนิรนัดร ์งานสรา้งของ
พระองคเ์ป็นนิรนัดร ์และความจรงิ
ของพระองคเ์ป็นนิรนัดร ์ดว้ยเหตน้ีุ
เมื่อพระองคป์ระทานเอวาให้แตง่งาน

จุดประสงคข์อง
การสร้าง

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

กับอาดมั เอกภาพน้ันจึงเป็น 
นิรนัดร ์. . .

. . . เมื่อใดที่บิดามารดาเข้าใจจุด
ประสงคก์ารด�ารงอยู่ของพวกเขา วา่
พวกเขาเป็นลูกทางวญิญาณของพระ
บิดาในสวรรคจ์รงิๆ และวา่พวกเขามี
ความรบัผิดชอบในการจัดเตรยีมรา่ง
กายมรรตยัให้ผู้อื่น เมื่อน้ันพวกเขา
ย่อมช่ืนชมยินดี ในปาฏิหารยิ์ของการ
เกิดขณะพวกเขายอมรบัวา่พวกเขา
เป็นหุ้นส่วนรว่มกับพระผู้เป็นเจ้าใน
การสรา้งลูกแตล่ะคนที่เข้ามาในบ้าน
หลังน้ัน . . .

ข้าพเจ้ารู้ว่าโดยผ่านพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ และโดยผ่าน
การรักษาพระบัญญัติของพระผู้
เป็นเจ้าและพันธสัญญาที่เราท�ากับ
พระองค์ เราแต่ละคนสามารถท�าให้
บ้านของเราเป็นสวรรค์บนแผ่นดิน
โลกขณะเตรียมตัวเราและบุตรธิดา
ของเราให้พร้อมกลับไปหาพระบิดา
บนสวรรค์ ◼

จาก “Celestial Marriages and Eternal Families,” 
Ensign, May 1980, 15–18. ปรบัตวัสะกดและ
เครือ่งหมายวรรคตอนตามมาตรฐานที่ ใช้อยู่ ใน
ปัจจุบัน

โดยประธำนเอน็. เอลดอน 
แทนเนอร์ (1898–1982)

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในในฝ่าย
ประธานสูงสุด



แผนอันส�าคัญย่ิงแห่งความสุขของพระผู้ เป็นเจ้ารวมถึงโอกาสให้เราแต่ละคนในฐานะลกู
ทางวิญญาณของพระองค์มาแผ่นดินโลกเพ่ือรับร่างกายมรรตัยและอยู่ในหน่วยครอบครัว
ท่ีความสัมพันธ์จะงอกงามในความสามคัคีและความรัก ภายในบ้านของเราบนแผ่นดิน
โลก เราสามารถเตรียมตัวเราและบตุรธิดาของเราให้พร้อมกลบัไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 
(ด ูปฐมกาล 1–2; โมไซยาห์ 18:21; แอลมา 42)

ความรักอันล�า้ค่า  
โดย คธี มอลเลตต์



อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ถา้ท่านกลบัจากงานเผยแผ่
ก่อนก�าหนด แปดวธีิต่อไป
น้ีจะประคองท่านใหรั้บใช้
และกา้วหนา้ต่อไป

ส�ำหรับเยำวชน

ท่านสามารถพบสนัติสุขในพระ
คริสตไ์ดเ้สมอ ศึกษาสาระส�าคญั
สหกิจกรรมปีน้ีเพื่อใหท้ราบวา่
จะพบสนัติสุขนั้นไดอ้ยา่งไร

ส�ำหรับเดก็

ปีน้ีใหแ้บ่งปันกบัเราวา่ท่านก�าลงัส่อง
สวา่งอยา่งไร!

กลบับา้นก่อนก�าหนด

สาระส�าคญัสห
กิจกรรมปี 2018

พวกทา่นจง
สอ่งสวา่ง

น. 50
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น. 70

สนัติสุขใน 
พระคริสต์


